KINNITATUD
KVÜÕA ülema
11.01.2018 käskkirjaga nr 5
Õppekava nimetus
Õppekava nimetus inglise
keeles
Õppe tüüp
Õppekavarühm
Õppevorm
Õppeasutus
Õppekava maht
Õppe nominaalkestvus
Õppekava kinnitamine
Õppekeel
Õpiväljundite
saavutamiseks vajalikud
teised keeled
Kandideerimistingimused

Õppekavale asumise
tingimused
Õppekavajärgne
spetsialiseerumine
Õppekava eesmärgid

Õppekava õpiväljundid

Õppekeskkond
Lõpetamisel väljastatavad
dokumendid
Lõpetamisel antav auaste
Lõpetamisel antavad
õigused

Mereväe ohvitser-spetsialisti kursus (MeVOSK)
Navy officer-specialist course
Täiendusõpe
Riigikaitse
Täiskoormusega õpe
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA)
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KVÜÕA ülema 11.01.2018 käskkiri nr 5
Eesti keel
Inglise keel
Omandatud kõrgharidus, läbitud KVÜÕA „Staabiohvitseri
sõjaline baaskursus“, „Mereväelase baaskursus“ või „Mere
kaitseliitlase baaskursus“ või läbitud vastava taseme
väljaõpe.
Omab laeva- või väikelaevajuhi tunnistust. Suunatud
kursusele Kaitseväe peastaabi personaliosakonna poolt.
Kursuse nimekirja arvatud KVÜÕA ülema käskkirjaga.
Puudub
Õppekava eesmärk on anda kursuslasele teadmised
meresõjapidamisest ja selle vahenditest ning oskused
tegutseda sõjalaeva meeskonna liikmena erinevates
meresõidurollides, võimaldamaks kursuse läbinul täita
ohvitser-spetsialisti ülesandeid nii rahu- kui sõjaajal.
Õppekava läbimise järel kursuslane:
1) teab
Eesti
riigikaitse
ülesehitust,
Kaitseväe
asjaajamispõhimõtteid ja oskab vormistada teenistuslikke
administratiivdokumente;
2) mõistab meresõja ning lahingutegevuse aluseid ning
meresõja aluste seoseid lahingutegevuse planeerimise ja
staabitööga;
3) teab laevatüüpe ning laevaehituse põhimõtteid;
4) teab mereväeside üldist korraldust ja oskab koostada
lihtsaid sõnumeid;
5) mõistab sõjalaeva ja selle meeskonna kui töötava
süsteemi ja laevateenistuse eripära;
6) oskab tegutseda sõjalaeva meeskonna liikmena järgides
ohutustehnika reegleid.
Õppeklass, laev
Tunnistus ja tunnistuse lisa
Ohvitseri auastme puudumisel on kursuse
eelduseks nooremleitnandi auastmele esitamiseks.
Puuduvad
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läbimine

Õppekava ülesehituse
lühikirjeldus

Õppekava koosneb järgmistest õppeainetest:
1) riigikaitse ja lahingutegevus, 31 akadeemilist tundi;
2) meresõja alused, 156 akadeemilist tundi;
3) mereväeside algõpe, 52 akadeemilist tundi;
4) laevaehitus, 50 akadeemilist tundi;
5) administreerimine mereväes, 68 akadeemilist tundi;
6) meresõidupraktika, 120 akadeemilist tundi.
Õppekava õppeainete läbimine on kursuslasele kohustuslik.
Õppetöö viiakse läbi tsüklitena ainekavade ja tunniplaanide
alusel.
Õppeainete läbimine positiivsele tulemusele

Õppekava läbimine
Õppekava lõpetamise
tingimused
Lisainformatsioon

http://www.ksk.edu.ee/

MEREVÄE OHVITSER-SPETSIALISTI KURSUSE ÕPPEAINED, EESMÄRGID JA
ÕPIVÄLJUNDID
Õppeaine

Kood
TO18.09
TO18.10
TO18.11
TO18.12
TO18.13
TO18.14

Maht akadeemilistes
tundides
31
156
52
50
68
120

Riigikaitse ja lahingutegevus
Meresõja alused
Mereväeside algõpe
Laevaehitus
Administreerimine mereväes
Meresõidupraktika

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine aineosad, maht,
hindamine
Õppeaine eesmärk

Õppeaine õpiväljundid

Õppeaine kood
Õppeaine nimetus
Maht
Õppeaine aineosad, maht,
hindamine
Õppeaine eesmärk

Hindamine
Mitteeristav
Eristav
Mitteeristav
Eristav
Eristav
Mitteeristav

TO18.09
Riigikaitse ja lahingutegevus
31 tundi
Puuduvad
Õppeaine eesmärk on anda kursuslasele teadmised Eesti
riigikaitsest, selles osalejatest ja ülesannetest tänapäevas
julgeolekukeskkonnas ning üld-teadmised lahingutegevuse
planeerimisest ja juhtimisest ning staabitööst.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) mõistab sõja olemust, seda mõjutavaid tegureid, sõjategevuse
ulatust, tasandeid ning omavahelisi seoseid;
2) teab laiapindse riigikaitse olemust (sh liitlaste rolli kaitsevõime
tagamisel) ning sõjaliste ja mittesõjaliste struktuuride koostöö
põhimõtteid;
3) kirjeldab lahingutegevuse aluseid, teab käsu liike ning staabi
tegevuse põhimõtteid lahingutegevuse planeerimisel.
TO18.10
Meresõja alused
156 tundi
Puuduvad
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised
meresõjapidamise eesmärkidest, keskkonnast ja ajaloost. Samuti
antakse kursuslasele teadmised meresõjapidamise vahenditest
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Õppeaine õpiväljundid

ning valdkondadest nende kasutamiseks meresõjaoperatsioonide
läbiviimise toetamisel.
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) tunneb meresõja strateegilist keskkonda ja selle eripära;
2) teab meresõja põhimõisteid ja oskab neid illustreerida
näidetega meresõja ajaloost;
3) kirjeldab ülevaatlikult meresõdade ajalugu ja oskab seostada
taktika arengut tehnika arenguga meresõja ajalooliste näidete
varal;
4) teab meresõjapidamise vahenditeid ja nende kasutuvõimalusi;
5) teab meresõja valdkondi ning neis kasutatavaid vahendeid;
6) tunneb mereoperatsioone ja merejõudude kasutusvõimalusi.

Õppeaine kood
TO18.11
Mereväeside algõpe
Õppeaine nimetus
Maht
52 tundi
Õppeaine alaosad, maht, Puuduvad
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele algteadmised
mereväesidest
ning
oskused,
mis
võimaldavad
täita
mereväeohvitseri teenistusülesandeid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) tunneb mereväeside üldkorraldust;
2) oskab kasutada mereväesidet reguleerivaid eeskirju;
3) oskab kasutada sõnumisidet;
4) oskab kirjutada ACP-127 sõnumeid;
5) oskab koostada lihtsamaid logistilisi sõnumeid.
Õppeaine kood
TO18.12
Laevaehitus
Õppeaine nimetus
Maht
50 tundi
Õppeaine alaosad, maht, Puuduvad
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele teadmised
erinevatest laevatüüpidest, nende ehitus- ja mereomadustes ning
kasutamise
eripäradest,
et
täita
mereväeohvitseri
teenistuskohustusi.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) eristab laevatüüpe ja nende kasutuseesmärki;
2) teab peamisi laevakere osi ja ehituselemente;
3) teab laeva mereomadusi.
Õppeaine kood
TO18.13
Administreerimine mereväes
Õppeaine nimetus
Maht
68 tundi
Õppeaine alaosad, maht, Puuduvad
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine eesmärgiks on anda kursuslasele allüksuse tasandil
administratiivülesannete täitmiseks ja kommunikatsiooniks
vajalikud teadmised ja oskused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) tunneb Kaitseväe rahuaegse tegevuse põhivaldkondi
reguleerivaid peamisi õigusakte;
2) teab Kaitseväe asjaajamispõhimõtteid;
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3) oskab
vormistada
teenistuslikke,
sh
sõjalaeva
administratiivdokumente;
4) mõistab distsiplinaarmenetluse olemust ja põhimõtteid ning
lahendab teenistuses ette tulevaid lihtsamaid juhtumeid;
5) teab psühholoogia avaldumisvorme ja -viise ning rakendusi
Kaitseväes.
Õppeaine kood
TO18.14
Meresõidupraktika
Õppeaine nimetus
Maht
120 tundi (15 merepäeva)
Õppeaine alaosad, maht, Puuduvad
hindamine
Õppeaine eesmärk
Õppeaine
käigus
omandab
kursuslane
esmase
meresõidukogemuse ning oskuse tegutseda igapäevastel
laevatöödel ja meresõidurollides teki-, silla ja masinameeskonna
liikmena.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimise järel kursuslane:
1) mõistab sõjalaeva ja selle meeskonna kui töötava süsteemi ja
laevateenistuse eripära;
2) oskab siduda meremehesõlmi, pleissida ja markida;
3) oskab kasutada tekiseadmeid ja osaleda laevatöödes;
4) oskab täita vahiülesandeid;
5) teab mereväe laevadel kasutatavat relvastusest;
6) osaleb erinevates meresõidurollides teki-, silla- ja
masinameeskonna liikme ülesannetes;
7) tunneb ja järgib laeva ohutustehnika reegleid;
8) tunneb keskkonnakaitsele esitatavaid nõudeid laeval.
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