Lisa 8: õppekavad võrdluses
I lend 1919-1921

II lend 1921-1924

õppeained

õppeained
suurtükiväe taktika

9

astronoomia

astronoomia

72

navigatsioon

navigatsioon

28

deviatsioon

merepraktika
meretaktika
mereajalugu

deviatsioon
okeanograafia
lootsia
meteoroloogia
suurtükiasjandus
hüdrograafia
miiniasjandus
torpeedoasjandus
merepraktika
meretaktika
mereajalugu

kõrgem matemaatika

kõrgem matemaatika

lootsia
suurtükiasjandus
hüdrograafia
miini- ja torpeedoasjandus

teoreetiline mehaanika
keemia

37
13
14
14
109
41
23

53

13
49

keemia
aurulaeva mehaanika

III lend 1925-1928
tundide
õppeained
arv

tundide
arv 1924

79

fortifikatsioon

fortifikatsioon

9

sõjaadministratsioon

sõjaväe administratsioon

20

inglise keel
elektrotehnika

inglise keel
elektrotehnika

63
50

suurtükiväe taktika
meresõidu
astronoomia
navigatsioon
taktikaline
navigatsioon
deviatsioon
okeanograafia
lootsia
meteoroloogia
suurtükiasjandus
hüdrograafia
miini- ja
torpeedoasjandus
merepraktika
meretaktika
meresõjakunsti ajalugu
analüütiline
geomeetria
diferentsiaal- ja
integraalarvutus
teoreetiline mehaanika
keemia
lõhkeained
aurulaeva mehaanika
fortifikatsioon
mobilisatsioon ja
administratsioon
inglise keel
elektrotehnika

72

IV lend 1938-1940
õppeained

tundide
arv

25

rannakaitse korraldus ja
-taktika

52

300

meresõidu astronoomia

128

navigatsioon

123

deviatsioon

89

okeanograafia

34

150
25
100
50
50
50
300
100
125
25
50
100

meteoroloogia
suurtükiasjandus
hüdrograafia
miini- ja traaliasjandus
torpeedoasjandus
merepraktika
meretaktika
meresõjakunsti ajalugu

15
255
60
78
76
65
57
75

25
matemaatika

49

50
50
75
75
100
25
115
175
150

rakendusmehaanika
keemia
lõhkeained
aurulaeva mehaanika
pioneer- ehk
rannakindlustusasjandu
s
mobilisatsioon ja
administratsioon
inglise keel
elektrotehnika

40
30
29
101
55
27
105
70

laevaehitus ja -teooria
õigusteadus

õigusteadus

eesti keel

eesti keel
üldine taktika
jalaväe taktika
tehniline taktika
tervishoid
lennuasjandus

maaväe (jalaväe) taktika
tervishoid

topograafia
määrustikud

merekindluste laskereeglid
topograafia
määrustikud

18
9
14
18
18
9

raadioasjandus

150

laevaehitus
õigusteadus ja
rahvusvaheline õigus
eesti keel

100
75
25

jalaväe taktika

25

tervishoid ja esmaabi

25

18

sideasjandus
raadioasjandus
laevaehitus
õigusteadus
rahvusvaheline õigus
eesti keel
üldtaktika
jalaväe rivi

õhukaitse ja lennutaktika
vene keel
Vabadussõda
sõjakunsti ajalugu
sõjapsühholoogia ja
pedagoogika
naaberriikide sõjajõud
jalaväe laskeasjandus
gaasiasjandus

46
40
99
19
20
20
35
32

23
105
20
14
53
16
68
12

9

kehaline kasvatus
80
katsed ja
ettevalmistumine
340
nendeks
kokku
810 kokku
2690 kokku
2655
Allikad: Mereväe Kadettide Kooli ülema kiri Viru maakonna rahvaväe ja kaitseliidu ülemale 27. aprillist 1922 - ERA.649.1.7: 222; aruanne Sõjaväe Ühendatud
Õppeasutuste klasside tegevuse kohta 1924. aastal - ERA.650.1.1664: 47, 48p; mereväe kadettide õppekavad - ERA.527.1.183: 120-170; Sõjakooli
ohvitserideklassi õppekava 1938: 14-15
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