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І.
МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЩОДО
ПРОВЕДЕННЯ
НАВЧАЛЬНОГО ЗБОРУ З КАНДИДАТАМИ НА НАВЧАННЯ
Навчальний збір з кандидатами на навчання для здобуття вищої
військової оперативно-стратегічної освіти проводиться під керівництвом
замовників на підготовку військових фахівців з вищою освітою для Збройних
Сил України.
Мета проведення навчальних зборів – визначення рівня підготовленості
кандидатів на навчання, відбір та направлення на вступні випробування
найбільш фахових та перспективних офіцерів Збройних Сил України.
Під час зборів передбачено поглибити знання кандидатів з питань
загальних положень оперативного мистецтва, основних положень теорії
управління військами, повсякденної діяльності Збройних Сил України,
застосування військ (сил) та їх всебічного забезпечення в операціях.
Для забезпечення якісного проведення навчального збору видається наказ
про проведення збору з кандидатами на навчання. Наказом визначається
термін, місце проведення, адміністрація зборів, склад учасників та порядок
проведення зборів.
Склад учасників збору формується на підставі іменних списків
кандидатів на навчання. Списки кандидатів на навчання надсилаються
Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних Сил України
та Департаментом кадрової політики Міністерства оборони України
до 10 березня 2018 року.
Термін проведення збору в залежності від кількості кандидатів на
навчання, наявності казарменого фонду та фінансового ресурсу може становити
від трьох діб до одного тижня.
До адміністрації зборів призначаються найбільш підготовлені та
досвідчені офіцери з числа начальників (заступників начальників) управлінь
(відділів) головних управлінь Генерального штабу Збройних Сил України,
оперативних командувань, Командувань видів Збройних Сил України.
Підставою для направлення офіцерів на навчальний збір є витяги з наказу
про проведення збору, які встановленим порядком кадрові органи доводять до
керівників органів військових управлінь (військових частин), в яких проходять
службу кандидати на навчання.
З метою якісної підготовки до фахового вступного випробування з
кандидатами на навчання згідно з програмою зборів проводяться заняття з
основних тем під керівництвом визначеного керівного складу (начальників
відповідних управлінь, відділів) та визначається тематика занять для
самостійного опанування.
По завершенню навчального збору з метою визначення рівня підготовки
кандидатів проводиться контроль знань з фахової підготовки. Контрольні
заходи за рішенням замовника в залежності від кількості кандидатів
проводяться у формі співбесіди, усного опитування або письмового тесту.
За результатами збору Начальником Генерального штабу Збройних Сил
України – Головнокомандувачем Збройних Сил України затверджуються
списки відібраних кандидатів на навчання, які надсилаються до Департаменту
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кадрової політики Міністерства оборони України для подання на розгляд Вищої
атестаційної комісії Міністерства оборони України.
Кількість кандидатів на навчання повинна забезпечувати проведення
конкурсного відбору під час вступних випробувань у НУОУ.
Відібраним кандидатам на навчання видаються логіни і паролі для
реєстрації у Центральному репозиторії ресурсів Системи дистанційного
навчання Збройних Сил України та доводиться порядок проходження
дистанційного тестування з іноземної мови.
ІІ. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНИХ ЗБОРІВ З КАНДИДАТАМИ НА
НАВЧАННЯ
1. ЦІЛЬОВА НАСТАНОВА
За результатами навчального збору кандидати на навчання повинні
показати:
необхідний рівень теоретичних знань щодо підготовки, управління,
застосування та всебічного забезпечення військ (сил) в сучасних умовах з
урахуванням досвіду АТО, воєнних конфліктів міжнародних операцій з
підтримання миру та безпеки останніх років, поглядів противника на ведення
операцій (бойових дій), а також перспектив розвитку озброєння і військової
техніки та їх можливого впливу на зміни характеру і способів ведення операцій
(бойових дій);
уміння аргументовано, чітко, коротко, логічно та послідовно викладати
теоретичний матеріал;
знання щодо основ бойової і мобілізаційної готовності;
знання основ організації заходів бойової підготовки у підпорядкованих
військових частинах;
знання керівних документів з підготовки, управління, застосування та
всебічного забезпечення операцій (бойових) дій;
знання з основ проведення тактичних розрахунків щодо бойових
можливостей підрозділів, тактичних нормативів в основних видах бою та під
час переміщення;
знання тактико-технічних характеристик основних типів озброєння та
військової техніки Збройних Сил України, а також збройних сил провідних
країн світу, їх бойові можливості.
Рекомендований перелік тем, що виносяться на навчальний збір
Назва теми
Основи оперативного мистецтва.
Підготовка та застосування оперативно-тактичного угруповання військ в операції.
Оперативне розгортання військ (сил).
Основні положення вогневого ураження противника в операціях.
Основи управління військами.
Основи роботи штабів.
Оперативні (бойові) документи, що розробляються штабами.
Основи бойової готовності у Збройних Силах України.
Мобілізаційна підготовка держави.
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Мобілізаційне розгортання Збройних Сил України.
Застосування Повітряних Сил Збройних Сил України.
Застосування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Основи застосування ракетних військ і артилерії в операціях.
Основи військової розвідки.
Система зв’язку і АУВ.
Основи оперативного забезпечення.
Основи інженерного забезпечення в операціях.
Основи РХБ захисту військ в операціях.
Основи радіоелектронної боротьби в операціях.
Технічне забезпечення в операціях.
Тилове забезпечення в операціях.
Морально-психологічне забезпечення у загальній системі забезпечення застосування
Збройних Сил України.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ *
Оперативне мистецтво.
Форми застосування Збройних Сил України. Система застосування
Збройних
Сил
України. Принципи
оперативного
мистецтва,
їх
характеристика. Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах операції
оперативно-тактичного угруповання військ (сил). Зміст замислу на операцію
оперативно-тактичного угруповання військ (сил). Оперативна побудова в
операціях та характеристику її елементів. Способи розгортання та їх
характеристика. Визначення, мета, завдання і зміст вогневого ураження
противника в операціях. Структура вогневого ураження противника, способи та
методи здійснення вогневого ураження противника. Класифікація міжнародних
операцій з підтримання миру і безпеки та їх характеристика. Заходи з
безпосередньої підготовки операцій та їх зміст. Зміст оперативного планування
операції. Порядок роботи командувачів (командирів) під час підготовки
операції.
Управління військами.
Сутність і зміст управління військами, вимоги до нього. Сутність і зміст
організації управління військами в операції. Система управління військами та її
елементи. Вимоги до системи управління та їх сутність. Призначення та склад
пунктів управління. Класифікація та призначення штабів, основні завдання, які
вони виконують. Вимоги, що висуваються до роботи штабів та їх
характеристика. Режими роботи штабів. Методи роботи командирів і штабів під
час планування операцій (бойових дій). Класифікація оперативних документів,
що розробляються штабами.
Повсякденна діяльність Збройних Сил України.
Ступені бойової готовності, які встановлені у Збройних Силах України,
умови та мета введення кожного ступеню. Визначення мобілізаційної
підготовки держави. Визначення особливого періоду та змісту мобілізації.
Визначення надзвичайного та воєнного стану, мета та правова основа їх
введення. Визначення мобілізації, види і способи її проведення. Зміст основних
заходів мобілізаційної підготовки держави. Мобілізаційне розгортання
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Збройних Сил України, його мета та складові. Організація управління
мобілізаційним розгортанням. Управління мобілізаційним розгортанням військ
(сил). Документи, якими визначається порядок мобілізаційного розгортання
військових частин (установ). Порядок мобілізаційного розгортання військової
частини (установи). Методика визначення мобілізаційної потреби військової
частини в особовому складі. Поточний і тимчасовий некомплект. Призначення
тимчасового резерву частин. Визначення транспортних засобів національної
економіки. Порядок комплектування військових частин транспортними
засобами національної економіки. Визначення потреби в техніці. Структура
Замислу приведення військової частини у боєздатний стан.
Застосування військ (сил) в операціях.
Призначення, склад та завдання Повітряних Сил Збройних Сил України.
Форми та способи застосування Повітряних Сил. Призначення, склад та
завдання авіації Повітряних Сил Збройних Сил України. Призначення, склад та
завдання зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.
Призначення, склад та завдання радіотехнічних військ Повітряних Сил
Збройних Сил України. Призначення, склад, організаційна структура і завдання
Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Роди сил ВійськовоМорських Сил Збройних Сил України та їх основні завдання. Принципи
застосування ракетних військ і артилерії в операціях. Призначення, склад та
завдання ракетних військ і артилерії в операціях. Визначення, завдання, об’єкти
розвідки. Сили та засоби розвідки. Призначення, склад та завдання елементів
вузла зв’язку (інформаційно-телекомунікаційного вузла) ПУ військової
частини. Вимоги до зв’язку і АУВ та заходи щодо їх виконання у військовій
частині. Склад системи зв’язку і АУВ військової частини та загальні вимоги до
системи зв‘язку і АУВ.
Всебічне забезпечення військ (сил) в операціях (бойових діях).
Мета, основні види оперативного забезпечення, їх стислу характеристику.
Зміст оперативного маскування. Мета, основні завдання інженерного
забезпечення в операціях та порядок їх виконання. Мета, завдання та заходи
РХБ захисту військ в операціях. Порядок планування природоохоронних
заходів у військовій частині. Визначення радіоелектронної боротьби та зміст її
складових частин. Мета радіоелектронної боротьби в операціях. Види
технічного забезпечення. Основні завдання та заходи технічного
забезпечення. Види тилового забезпечення, їх завдання і мету. Сили та засоби
тилового забезпечення. Матеріальне забезпечення і його види. Роль та місце
морально-психологічного забезпечення у загальній системі забезпечення
застосування Збройних Сил України. Основні організаційні складові моральнопсихологічного забезпечення застосування Збройних Сил України, їх сутність
та зміст. Проблеми та шляхи підвищення ефективності моральнопсихологічного забезпечення у Збройних Силах України. Особливості
організації морально-психологічного впливу у збройних силах провідних країн
світу.
* Примітка. Зміст кожного підрозділу поданий у вигляді питань для
тестування.
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ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ З
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Після отримання реєстраційних даних (логін та пароль) користувачі
реєструються на платформі дистанційного навчання через мережу Інтернет у
Центральному репозиторії ресурсів Системи дистанційного навчання Збройних
Сил України – надалі ЦРР СДН ЗСУ) відповідно до Інструкції, де отримують
інформацію щодо термінів проходження дистанційного тестування вступників
до Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.
Реєстрація кандидатів на навчання для проходження дистанційного
тестування здійснюється відповідно до Інструкції з порядку реєстрації
користувачів у Центральному репозиторії ресурсів Системи Дистанційного
навчання Збройних Сил України та проведення попереднього дистанційного
тестування вступників до Національного університету оборони України імені
Івана
Черняховського
(http://adl.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/
Instruktsiya.pdf).
Тестування проводиться в два етапи:
Перший етап – пробне дистанційне тестування (10 – 12 травня 2018 року).
Другий етап – дистанційне тестування (14 – 25 травня 2018 року).
На першому етапі вступник має можливість ознайомитися з інтерфейсом
ЦРР СДН ЗСУ (де буде роз’яснено порядок проходження тестування) та пройти
пробне дистанційне тестування. При цьому результати тестування зберігатися
не будуть. При виникненні питань та пропозицій щодо проходження тестування
їх необхідно розмістити на форумі.
На другому етапі вступник, у встановлені терміни, проходить тестування.
Тест формується індивідуально для кожного кандидата шляхом випадкового
вибору встановленої кількості питань із загального банку питань. Для
проходження тесту надається одна спроба в межах відведеного на тест часу.
Під час проходження тесту кандидат надає відповіді на поставлені
питання шляхом вибору одного з варіантів відповіді, що видається
платформою, надалі здійснюється перехід до наступного питання тесту. По
завершенні надання відповідей на усі питання натискається кнопка “Відправити
все та завершити”.
Тест вважається виконаним та зданим після підтвердження відповідей
шляхом натискання на кнопку “Відправити все та завершити” або завершення
часу виконання тесту. В останньому випадку зараховуються тільки надані
відповіді.
У випадку, якщо кандидат не зміг вчасно пройти тестування з поважних
причин (за об’єктивними документально підтвердженими обставинами), або
внаслідок тривалих збоїв у роботі ЦРР СДН ЗСУ (більше 8 годин), йому, за
окремим рішенням приймальної комісії, може бути виділений резервний час
для проходження тесту.
Під час дистанційного тестування з іноземної мови кандидати на
навчання повинні виконати тест, який визначає ступінь сформованості навичок
і умінь з таких видів мовленнєвої діяльності, як читання та аудіювання.
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Тестування проводиться у межах стандартизованих мовленевих рівнів (СМР):
“Виживання” – СМР 1, “Функціональний” – СМР 2.
Структура тесту складається з таких субтестів:
субтест з читання (СМР 1 – 5 тестових завдань; СМР 2 – 10 тестових
завдань). Типи завдань: множинний вибір. Тематика: СМР 1 – житло, їжа,
транспорт, дозвілля; СМР 2 – житло, їжа, транспорт, дозвілля,
лінгвокраїнознавство, військова тематика;
субтест з аудіювання (СМР 1 – 5 тестових завдань; СМР 2 – 5 тестових
завдань). Типи завдань: вибіркова відповідь множинний вибір. Тематика: СМР
1 – житло, їжа, прості робочі ситуації, дозвілля, подорож, погода, календар, час;
СМР 2 – подорож, дозвілля, військова тематика.
Вступник має виконати 25 тестових завдань різного рівня складності,
кожне з яких оцінюється у 4 бали. Максимальна оцінка становить 100 балів.
Пороговий рівень – 50 балів. Тривалість тестування – 50 хв. Правильні варіанти
відповідей не висвітлюються.
Для проходження даного тесту надається лише одна спроба.
Для успішного проходження тесту необхідно:
зайняти робоче місце перед комп’ютером, вимкнути мобільні телефони,
попередити співробітників про проходження тесту, впевнитися у тому, що
нічого не заважає;
враховувати часові обмеження та наявність тільки однієї спроби на
проходження тесту;
давати відповіді на усі запитання.
Для ознайомлення зі структурою тесту, видами завдань, зразками та
порядком їх виконання доцільно пройти пробне тестування з використанням
“ТРЕНУВАЛЬНОГО ТЕСТУ”. Це дасть змогу звикнути до інтерфейсу
програми і в подальшому не витрачати час на технічні моменти. Тренувальний
тест може бути пройдений необмежену кількість разів. Результати цього тесту
не впливають на загальну оцінку. Час на проходження тренувального тесту не
обмежується.
ЗАБОРОНЕНО користуватися сторонньою допомогою та допоміжними
джерелами інформації (онлайн та оффлайн словниками, довідниками тощо),
використовувати фото та відеоапаратуру, розкривати зміст тесту третім особам.
Заступник начальника університету
з навчальної роботи
генерал-майор

С.М.САЛКУЦАН

