
 

Військова служба 
Програма навчання 

 
 

Посібник із планування навчання для середніх класів та далі 
 

Ця програма навчання, у комплексі з іншими матеріалами по плануванню кар'єри, служить керівництвом, яке повинно допомогти учням шкільного округу Auburn при складенні відповідного 
плану навчання в середніх і старших класах, що допоможе підготуватися до подальшої освіти та (або) працевлаштування в секторі освіти та підготовки.  Описана нижче програма 
навчання може бути індивідуально адаптована відповідно до цілей кожного учня в плані освіти та кар'єри. Вона дозволяє учням одержати бали старших класів, виконуючи курсову роботу 
в середніх класах, заробити бали коледжу, виконуючи курсову роботу в старших класах, а також застосувати ці бали для одержання сертифіката та (або) диплома коледжу.  Важливо 
показати цей план батькові (опікунові) та шкільному консультантові та обговорити його з ними. 
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Клас Англійський Соціологія Природничі 
науки Математика Здоров'я / 

фітнес Мистецтво Кар'єра та  
техніка 

Зв'язані 
факультативи Вимоги шкільного округу Auburn для 

успішного закінчення школи 
 

Вимоги відносно балів (усього 22,5 бала): 
4,0 бала — англійський 
2,5 бала — соціологія  
3,0 бала — математика 
2,0 бала — природничі науки 
1,5 бала — фітнес 
0,5 бала — здоров'я 
1,0 балa — мистецтво 
1,0 балa— професійне навчання 
7,0 балa — факультативи 
 
Додаткові вимоги: 
 План на період старших класів та далі 
 Випускний проект (портфель) 
 Довідка про успішність або 
затверджений альтернативний 
документ 
 
 
 
 
 
 

Середн
я школа Успішно виконайте вимоги курсу за 6-й, 7-й та 8-й клас і наступні факультативи  Наставництво колег 

9 Словесність 

Історія  
миру (0,5) 

Природничі 
науки (0,5) Алгебра I 

Здоров'я (0,5) 

1,0 бал за 
мистецтво або 
Еквівалентні 
курси 

JROTC 1, 2 Профорієнтація або 
варіанти кар'єри  

  

1,5 бала за курси 
фітнесу 

10 Словесність U. S. Історія Біологія Геометрія JROTC 3, 4 

Учням, що планують 
вступ до 
чотирирічної 
програми 
університету, 
потрібно мінімум два 
роки попереднього 
вивчення відповідної 
іноземної мови. 

11 Американська 
література 1, 2 

Суспільні  
науки (0,5) 

Хімія 
Поглиблена 
алгебра та 
тригонометрія 

JROTC 5, 6 

Психологія 1 

12 
Старші 
факультативні 
курси англійської 
мови 

Глобальні 
питання (0,5) 

Фізика 

Поглиблена 
програма 
Статистика або 
підготовка до 
вищої 
математики 

JROTC 7, 8 
Психологія 2 

*Учні, що заробили оцінку «B» або вище за ці курси, мають право на одержання залікового бала коледжу.  Додаткову інформацію див. на стор. 2.  
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 Можливості практичного навчання Одержить сертифікат та влаштуйтеся на роботу 
Одержить диплом молодшого фахівця та 

переводіться в університет з 4-літнім курсом 
навчання або влаштуйтеся на роботу   

Одержить диплом університету з 4-літнім 
строком навчання та потім влаштуйтеся на 

роботу 
Для одержання більш докладної інформації про варіанти 
практичного навчання по цій програмі перейдіть до тем: 
 
Реєстрація та контроль проходження практичного навчання 
 
 

  
Хоча Служба позавійськової підготовки офіцерів 
резерву (ROTC) традиційно є чотирирічною 
програмою, особи, що мають досвід військової 
служби, військовослужбовці підрозділів резерву 
або національної гвардії, зареєстровані в JROTC 
учні середньої школи, а також ті, хто проходив 
базову підготовку в літніх таборах, можуть пройти 
цю програму всього за два роки.    

Університет Вашингтона  
(University of Washington) 
   ROTC 
  
Університет штату Вашингтон 
(Washington State University) 
    ROTC  
 
Центральний університет Вашингтона  
(Central Washington University) 
   ROTC, військово-повітряні сили    
 

Названі вище варіанти післяшкільної освіти в рамках дійсної програми навчання — це лише деякі приклади пропонованих у районі Puget Sound варіантів, які також включають програми з угодами про подвійне 
присвоєння залікових балів між коледжем і шкільним округом.  Щоб довідатися про інші варіанти, пов'язані з цією програмою навчання, відвідаєте місцевий центр кар'єри або веб-сайти місцевих коледжів.



 
Програма навчання та виховання лідерських навичок (LET) Служби позавійськової підготовки молодших 
офіцерів резерву (JROTC) розвиває навички лідерства, необхідні для досягнення успіху в 21-м столітті.  
Щорічно відбирається нова область суспільних наук, пов'язана з питаннями уряду, економіки, цивільного 
суспільства та поточними подіями.  Крім того, кадети будуть відвідувати заняття, присвячені питанням 
лідерства, цінностей, громадянської відповідальності, комунікацій, культури, поваги цінностей інших людей, 
роботи в колективі, методам рішення проблем, процесам прийняття рішень, стройової підготовки, церемоній і 
фізичної підготовки. 
 
 
Відомості про професіям 
У мирний час особовий склад піхотних підрозділів нараховує близько 68 000 чоловік. У воєнний час це число 
може бути іншим залежно від типу необхідних спеціальностей. Щороку армії потрібні нові піхотинці, оскільки 
відбуваються зміни в особовому складі та вимогах у даній сфері діяльності. Основними факторами просування 
по службі в піхоті є здатність до лідерства та ефективність виконання службових обов'язків. Тим, хто здатний 
мотивувати, навчати та контролювати інших, довіряється більше відповідальності. 

Оплата залежить головним чином від звання або посади, а також вислуги років. Крім того, на розмір оплати праці 
впливають бонуси та умови служби (наприклад, служба у повітряних силах, морська служба, служба в небезпечних 
умовах). 

 
 
 
Розвиток лідерських навичок учнів 
Лідерство є невід'ємною частиною всієї програми JROTC. Інформацію про можливості розвитку лідерських 
навичок у середній школі можна одержати у свого викладача по предмету «Кар'єра та технічна освіта». 
 
 
Можливості одержання стипендій 
За інформацією про можливості одержання місцевих стипендій, стипендій штату та загальнонаціональних 
стипендій звертайтеся у свій консультаційний центр та (або) центр кар'єри або скористайтеся ресурсами Career 
Cruising www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, thecareermap.org або Fast Web www.FastWeb.com 
 
 

 

Програма навчання «Військова служба» 
 

Посібник із планування навчання для середніх класів  
та далі 

За подальшою інформацією про цю програму навчання звертайтеся до викладача, шкільного консультанта або фахівця з 
питань кар'єри.


