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ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ 

 

У професійному стандарту терміни вживаються у такому значенні:  

автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати 

завдання і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності; 

акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності 

вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти; 

спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; дося-

гнення заявлених у програмі результатів навчання;  

атестація  це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та об-

сягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти; 

бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджу-

ється вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освіт-

ньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної 

програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим 

навчальним закладом; 

вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів мис-

лення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших ком-

петентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною кваліфіка-

цією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти; 

вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 

публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях 

вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпе-

чує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з ураху-

ванням їхніх покликань, інтересів і здібностей; 

галузь знань – основна предметна сфера освіти і науки, що включає групу споріднених спеціа-

льностей, за якими здійснюється професійна підготовка; 

дипломна робота – це атестаційна робота, що має на меті виконання виробничих завдань, 

спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення функціону-

вання, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією та власне техно-

логічним процесом. Програми дипломних робіт зазвичай регламентовано певними професійними фу-

нкціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки; 

дипломний проект – це атестаційна робота, що присвячена реалізації виробничих завдань, пе-

реважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-конструкторської професійних функцій. У 

межах цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, ескізного й технічного проектів, ро-

бочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо; 

дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як результат деком-

позиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного рівня вищої освіти; 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система трансферу і 

накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, 

визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здо-

бувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 
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освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах 

ЄКТС; 

засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку та призначені для 

встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей студента при 

контрольних заходах; 

здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному 

рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації; 

змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують реалізацію певної 

компетентності; 

загальні компетентності – універсальні компетентності, що не залежать від предметної  об-

ласті, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних 

галузях та для його особистісного розвитку; 

знання - осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його усвідомле-

ної, цілеспрямованої діяльності. Знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і теоретичні (конце-

птуальні, методологічні); 

інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який ви-

ражає основні компетентністні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної дія-

льності (пункт третій Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341); 
 інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів з ураху-

ванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформованості компетентностей); 

інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких системно ви-

кладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і культури, опора для 

самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посібники, навчально-

методичні посібники; хрестоматії; словники; енциклопедії; довідники тощо); 

кваліфікаційний рівень – структурна одиниця Національної рамки кваліфікацій, що визнача-

ється певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня; 

кваліфікація - офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли уповноваже-

ний компетентний орган установив, що особа досягла компетентностей (результатів навчання) за зада-

ними стандартами; 

компетентність/компетентності (за НРК) – здатність особи до виконання певного виду 

діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші особисті якості; 

компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 

яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяль-

ність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти (частина перша статті 1 Закону 

України «Про вищу освіту»); 

освітня кваліфікація – кваліфікація, що присуджується вищими навчальними закла-

дами на основі стандартів вищої освіти; 

професійна кваліфікація – кваліфікація, які присуджується на основі професійних ста-

ндартів, що діють у сфері праці, і відображають здатність особи виконувати завдання і 

обов’язки певного виду професійної діяльності. Професійні кваліфікації надаються роботода-

вцями або спільно з ними, або за встановленими за їх участю правилами; 

професійні компетентності – компетентності, що залежать від предметної області, 

та є важливими для успішної професійної діяльності за певною спеціальністю. Професійні 
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компетенції набуваються під час засвоєння загально-професійних навчальних дисциплін, не-

обхідних для базової підготовки зі спеціальності; 
військово-спеціальні компетентності – компетентності, що набуваються під час засвоєння 

навчальних дисциплін спеціалізації; 

військово-професійні компетентності – компетентності, що набуваються під час засвоєння 

навчальних дисциплін військово-професійного спрямування та визначають професійну кваліфікацію – 

офіцера тактичного рівня; 

комунікація - взаємозв’язок суб’єктів із метою передавання інформації, узгодження дій, спіль-

ної діяльності; 

кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит 

ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного 

для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС становить 

30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання становить, як правило, 

60 кредитів ЄКТС; 

курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на організацію техно-

логічного процесу (наприклад. технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) та уп-

равління ним (планування, облік, аналіз, регулювання); 

курсовий проект – індивідуальне завдання, виконання якого відноситься здебільшого до про-

ектної та проектно-конструкторської діяльності. Цей вид навчальної роботи може включати елементи 

технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, ремонтної до-

кументації тощо. Виконання курсового проекту регламентується відповідними стандартами;  

магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується 

вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 

освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою 

програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90–120 кредитів 

ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 

обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків; 

методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження навчаль-

ної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить у тому числі інформацію щодо 

засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів розв’язання вправ, джерел ін-

формації; 

модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рі-

вня сформованості компетентностей за видами навчальних занять; 

молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на початко-

вому рівні (короткому циклі) вищої освіти і присуджується вищим навчальним закладом у ре-

зультаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньої-професійної програми, обсяг 
якої становить 90–120 кредитів ЄКТС; 

національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентнос-

тями опис кваліфікаційних рівнів (пункт перший Національної рамки кваліфікацій, затвер-

дженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341). 

навчальна дисципліна – сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю;  
навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного смислового значення 

(поняття, явища, відношення, алгоритми); 

об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються навчальною дисцип-

ліною;  

об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти, на які спрямована 
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діяльність фахівця (суб’єкта діяльності). Незалежно від фізичної природи об’єкт діяльності має певний 

період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування (розроблення), протягом якого вирішу-

ються питання щодо забезпечення певних його якостей та властивостей; створення (виробництва, 

впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт використовується за призначенням; відновлення 

(ремонту, удосконалення), яке пов’язане з відновленням властивостей якості, підвищенням ефектив-

ності тощо; утилізації та ліквідації;  

освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що прова-

диться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних і педа-

гогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та 

інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особис-

тості; 

освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонен-

тів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, 

які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідов-

ність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої 

освіти; 

освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою забезпе-

чення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої 

освіти та інших осіб; 

підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 

поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час 

проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, перевірка та 

прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо); 

програма навчальної дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчаль-

ної дисципліни відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена на-

казом ректора для викладання дисципліни; 

регульована професія – професія (вид професійної діяльності), допуск до якого та/або 

діяльність у межах якої певним чином регулюється спеціальним законом або спеціальними 

правилами, які встановлені або визнані законодавством (авіація, морський транспорт, меди-

цина, безпека, оборона тощо); 
результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освіт-

ньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти; 

результати навчання (Національна рамка кваліфікацій) – компетентності (знання, розуміння, 

уміння, цінності, інші особисті якості), які набуває та/або здатна продемонструвати особа після завер-

шення навчання;  

рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних відпо-

відей або виконаних суттєвих операцій від загальної кількості запитань або суттєвих операцій 

еталону рішень; 
робоча програма навчальної дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі 

програми дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального часу на 

засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та формами навчання); 

самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та змістових моду-

лів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних завдань, підготовки до ко-

нтрольних заходів; 



8 

 

 

спеціалізація – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та перед-

бачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобу-

вачів вищої та післядипломної освіти; 

спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка;  

стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціа-

льності; 

стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого на-

вчального закладу й наукової установи; 

професійний стандарт – затверджені в установленому порядку вимоги до кваліфікації праці-

вників, їх компетентності, що визначаються роботодавцями і є основою для формування професійних 

кваліфікацій. Професійні стандарти співвідносяться з рівнями Національної та галузевих рамок квалі-

фікацій і групуються за галузевими ознаками; 

уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання завдань і про-

блем. Уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі майстерності 

з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів); 

якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, 

що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 
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І. ПРЕАМБУЛА 

 

Професійний стандарт офіцера військового управління 

тактичного рівня 
 

Спеціалізація  Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах 

 

Затверджено та надано чинності 

Головним управлінням підготовки Збройних Сил України 

наказ від  “06” березня 2018 р № 30 

 

Введено в дію 
Діє тимчасово до введення стандарту вищої освіти зі спеціальності  

017 Фізична культура і спорт  

 

Розробники стандарту 
Розроблено робочою групою Головного управління підготовки Збройних 

Сил України, Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони Ук-

раїни та Національного університету оборони України імені Івана Черняховсь-

кого з розробки професійного стандарту зі спеціальності 254 “Забезпечення 

військ (сил)”, спеціалізації “Організація фізичної підготовки у військах (силах)” 

у складі: 

 

Голова робочої групи 
 

ЧЕРНЯВСЬКИЙ Олег Анатолійович – начальник відділу фізичної підгото-

вки та спортивної діяльності Головного управління підготовки Збройних Сил 

України, кандидат педагогічних наук. 

 

Члени робочої групи 

 

СУХОРАДА Григорій Іванович  заступник начальника Управління фізи-

чної культури і спорту Міністерства оборони України, кандидат наук з фізичного 

виховання та спорту, доцент; 

ПЕТРАЧКОВ Олександр Валерійович – начальник Навчально-наукового 

інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат педагогіч-

них наук, доцент; 

КУВШИНОВ Олексій Вікторович – заступник начальника Навчально-на-

укового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій з нав-

чальної та наукової роботи Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського, доктор технічних наук, професор; 

ЖЕМБРОВСЬКИЙ Сергій Миколайович – начальник кафедри фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національного університету 
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оборони України імені Івана Черняховського, кандидат педагогічних наук, до-

цент; 

ГАПОНЕНКО Геннадий Миколайович – заступник начальника кафедри 

фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського, кандидат педагогіч-

них наук; 

ЯСІНСЬКИЙ Олександр Васильович  заступник начальника відділу роз-

витку фізичного виховання і спорту науково-методичного центру організації 

освітньої діяльності Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського. 

 

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тира-
жований та розповсюджений без дозволу Головного управління підготовки 

Збройних Сил України, Управління фізичної культури і спорту Міністерства 

оборони України та Національного університету оборони України імені Івана Че-

рняховського. 
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Загальна інформація про професійний стандарт 

 

 

Професійний стандарт офіцера військового управління тактичного рівня 

Збройних Сил України (далі – Професійний стандарт) – це  затверджений в уста-

новленому порядку нормативний документ, в якому визначено сукупність вимог 

до кваліфікації військового фахівця, його компетентностей, що формуються у ході 

освітньої діяльності ВВНЗ (ВНП ЗВО) та результати навчання, які базуються на 

профілі програми спеціалізації і описують те, що військовий фахівець знає, розу-

міє і здатний виконувати після завершення програми. 
 

Професійний стандарт є складовою стандарту вищої військової освіти за 

спеціальністю і обов’язковим для використання у ході освітньої діяльності всіма 

ВВНЗ, ВНП ЗВО. 
 

Професійний стандарт вводиться в систему вищої військової освіти як ві-

домчий нормативний документ з метою уніфікації вимог до базових складових 

професії офіцера тактичного рівня всіх видів, родів військ і спеціальних військ 

Збройних Сил України  незалежно від отримуваної у ВВНЗ, ВНП ВНЗ спеціаль-

ності, спеціалізації та посади після завершення навчання в зазначених освітніх 

закладах. 
 

Професійний стандарт використовується для:  

розроблення освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм і на-

вчально-методичних матеріалів до них; 

формування, відповідно до професійного стандарту складової плану нав-

чального процесу;  

розроблення переліку визначених компетентностей, знань, умінь і навичок, 

психофізіологічних і особистісних характеристик, що притаманні військовому 

фахівцеві тактичного рівня підготовки; 

формування  вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

військової освіти.  
 

Професійний стандарт враховує: 
 

загальну характеристику регульованої професії офіцера як: 

поліфункціональну – за кількістю покладених на офіцера різноманітних фун-

кціональних обов’язків;  

вербальну – за засобами впливу на особовий склад в умовах безпосеред-

нього та опосередкованого зв'язку з ним; 

індивідуальну – за формою організації;  

самостійна – за способами діяльності – без сторонньої допомоги, дріб’яз-

кової опіки з боку керівництва (у межах виконання завдань);  

полікомунікативну – за обсягом службово-інформаційних зв'язків з періо-

дично змінним колом осіб;  

розумову – за співвідношенням розумового і фізичного навантаження; 
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творчу – таку, що в межах виконання завдань не піддається повною мірою 

алгоритмічному опису;  

динамічну – за змінними умовами професійної діяльності;  

стресогенну – за особливими умовами виконання службових обов’язків, 

що пов’язані з впливом стресогенних факторів середовища і діяльності; 

з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я і життя особового 

складу, збереження матеріальних цінностей. 
 

 

загальні вимоги до: 

знань, як сформованість концептуальних знань, набутих у процесі нав-

чання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних досягнень, 

критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та 

професійній діяльності; 

умінь, як здатність до розв'язання складних непередбачуваних задач і про-

блем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, що пе-

редбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів та інстру-

ментальних засобів, застосування інноваційних підходів; 

комунікації, як здатність донесення до фахівців і нефахівців інформації, 

ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності, здат-

ність ефективно формувати комунікаційну стратегію. 

автономності і відповідальності, як здатність до  управління комплексними 

діями або проектами, відповідальність за результати своєї діяльності, за прий-

няття рішень у непередбачуваних умовах, відповідальність за професійний роз-

виток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до подальшого навчання з високим 

рівнем автономності. 
 

статутні вимоги та відповідальність офіцера тактичного рівня у мир-

ний і воєнний час: за бойову готовність  підрозділу та успішне виконання ним 

бойових завдань, за бойову підготовку, виховання, військову дисципліну, мора-

льно-психологічний стан особового складу, за збереження і стан озброєння, боє-

припасів, техніки та майна підрозділу, за підтримання внутрішнього порядку у 

підрозділі та інше. 
 

Професійний стандарт визначає компетентності офіцера військового уп-

равління тактичного рівня, як інтегральний показник якості його підготовки, що 

характеризується ступенем здатності і готовності до постійного самовдоскона-

лення, застосування сформованих знань, умінь, навичок, особистих якостей і цін-

нісних орієнтацій при виконанні службових (бойових) функцій у військах (си-

лах) в умовах мирного та воєнного часу на посаді за призначенням. 

Перелік компетентностей офіцера тактичного рівня формується з враху-

ванням виконання службових (бойових) функцій (загальновійськова та такти-

чна, військового спеціаліста (за видом, родом військ і спеціальних військ Зброй-

них Сил України,   адміністративно-управлінська,   психолого-     педагогічна 

(навчання і виховання воїнів) на посаді за призначенням в умовах мирного та во-

єнного часу. 
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Особливістю формування компетентностей військового фахівця є те, що 

вони набуваються поступово, формуються цілою низкою навчальних дисциплін 

або модулів на різних етапах даної освітньої програми і навіть можуть починати 

формуватися в рамках освітньої програми одного рівня вищої освіти, а закінчу-

вати формування на іншому, вищому рівні. 
 

Професійний стандарт охоплює строк підготовки військового фахівця на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ступеня бакалавр. 
 

В основу розроблення Професійного стандарту покладаються:  

вимоги Національної рамки кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів Ук-

раїни від 23 листопада 2011 року № 1341 “Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій”) що забезпечують введення європейських стандартів, якості освіти 

з урахуванням вимог до компетентностей фахівця, здатності особи до виконання 

певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цін-

ності, інші особисті якості, присудження ступеня вищої освіти; 

вимоги стандарту вищої освіти за спеціальністю; 

вимоги статутів Збройних Сил України;  

вимоги нормативно-правових актів Міністерства оборони України та Ге-

нерального штабу Збройних Сил України. 
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ІІ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Рівень вищої військової 

освіти 

Вища військова тактична освіта 

Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка  

Спеціальність 017 Фізична культура і спорт 

Спеціалізація Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах 

Обмеження щодо форм  

навчання 

Дистанційна форма навчання не передбачена 

Освітня кваліфікація  Бакалавр за спеціальністю “Фізична культура 

і спорт”, спеціалізацією “Фізичне виховання і 

спорт у Збройних Силах” 

Професійна кваліфікація  Офіцер військового управління тактичного 

рівня  

Кваліфікація в дипломі Бакалавр за спеціальністю “Фізична культура 

і спорт”, офіцер тактичного рівня 

Опис предметної області 

 

Об’єкт вивчення та діяльності – процес фі-

зичного виховання, фізичної підготовки і 

спорту у військових частинах, ВВНЗ, ВНП 

ЗВО. 

Цілі навчання – підготовка висококва-ліфіко-

ваних фахівців, які є компетентними у питан-

нях організації фізичної підготовки і спорту у 

військах (силах). 

Теоретичний зміст предметної області є 

сутність та взаємозв’язок основних принци-

пів, понять, законів та категорій планування, 

організації та управління фізичною підготов-

кою і спортом у військах (силах). 

Методи, методики та технології – загально-

наукові та специфічні методи військової та 

педагогічної наук, інноваційні технології та 

методики підготовки фахівців із вищою вій-

ськовою освітою. 

Інструменти та обладнання – інформаційно-

комунікаційні та технічні засоби навчання та 

виховання, електронні бази даних, Інтернет-

ресурси, польова навчально-матеріальна 

база, сучасні зразки озброєння та бойової те-

хніки 

Академічні права випускни-

ків 

Продовження навчання на другому рівні ви-

щої освіти. Набуття освітніх і професійних 
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 кваліфікацій за іншими спеціальностями/ 

спеціалізаціями в системі післядипломної 

освіти 

Працевлаштування випуск-

ників (для регульованих 

професій обов’язково)  

Замовником підготовки бакалаврів зі спеціа-

льності Фізична культура і спорт виступає 

Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Програма підготовки передбачає продов-

ження навчання на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти 
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ІІІ. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ ТА 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР   

 

Загальні вимоги до обсягу програм є такими: 

Для бакалавра 
Обсяг освітньої програми бакалавра: 

на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років –

240 кредитів ЄКТС;  

на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років –

240 кредитів ЄКТС. 

До 30% обсягу освітньої програми (120 кредитів ЄКТС) має бути спрямо-

вано на забезпечення військово-професійних компетентностей за спеціальні-

стю та військово-спеціальних компетентностей за спеціалізаціями, визначених 

Професійним стандартом. 

Обсяг освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра на основі сту-

пеня молодшого бакалавра визначається Національним університетом обо-

рони України імені Івана Черняховського. 

Обсяг освітньої програми бакалавра: 

на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 11 років –

210 кредитів ЄКТС;  

на базі повної загальної середньої освіти з терміном навчання 12 років –

210 кредитів ЄКТС. 

До 50% обсягу освітньої програми (105 кредитів ЄКТС) має бути спрямо-

вано на забезпечення військово-професійних компетентностей за спеціальні-

стю та військово-спеціальних компетентностей за спеціалізаціями, визначених 

Професійним стандартом. 

Обсяг освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра на основі сту-

пеня молодшого бакалавра визначається Національним університетом обо-

рони України імені Івана Черняховського. 
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ІV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

 

 Шифр Зміст 

Військово-професійні компетентності (ПКв) 
 ПКв-1 Здатність застосовувати знання сучасної збройної боротьби та загальновійсько-

вого бою, воєнного мистецтва, основ бойової системи виживання воїна у різних 

умовах професійної діяльності 

ПКв-2  Здатність організовувати бойове забезпечення підрозділу під час підготовки та 

ведення бойових дій  

ПКв-3 Здатність організовувати підтримання бойової та фізичної готовності підрозділу 

у професійній діяльності 

ПКв-4  Здатність організовувати матеріально-технічне забезпечення підрозділу у мирний 

та воєнний час (особливий період) 

ПКв-5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються на техніці 

ПКв-6 Здатність застосовувати військові радіостанції тактичної ланки управління, пор-

тативні радіостанції, радіостанції бронеоб’єктів, користуватися танковими пере-

говорними пристроями, вести радіообмін в радіомережах і радіо напрямках, ко-

ристуватись документами прихованого управління в різних видах бою та при ви-

конанні бойових завдань 

ПКв-7 Здатність організовувати виконання завдань інженерного забезпечення у різних 

видах бою або при виконанні службово-бойових завдань та вміло використову-

вати можливості засобів інженерного озброєння та боєприпасів 

ПКв-8 Здатність виконувати заходи та дії з орієнтування на місцевості у різних умовах 

обстановки з використанням сучасних засобів навігації та раніше прийнятими 

способами, розробки та оформлення робочої карти командира підрозділу 

ПКв-9 Здатність забезпечувати психологічну стійкість, особисту безпеку і безпеку осо-

бового складу у процесі вирішення завдань підрозділу, надавати домедичну до-

помогу у різних ситуаціях (у т.ч. з використанням підручних засобів), організову-

вати та проводити евакуацію поранених у різних ситуаціях 

ПКв-10 Здатність здійснювати управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. 

охорону державної таємниці, безпеку життєдіяльності та військової діяльності, 

охорону праці) в умовах мирного та воєнного часу (особливого періоду) 

ПКв-11 Здатність керувати автомобільним транспортом, приймати рішення на подальшу 

його експлуатацію 

ПКв-12 Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній сфері 

ПКв-13 Здатність виконувати вимоги статутів Збройних Сил України  та інших керівних 

документів, що регламентують повсякденну службову діяльність і вимагати їх ви-

конання від підлеглих 

Професійно-спеціальні компетентності за спеціалізацією (СКв) 
 СКв-1 Здатність формувати процес фізичної підготовки в умовах повсякденної 

службової діяльності військовослужбовців та співробітників правоохо-

ронних органів 
СКв-2 Здатність на основі керівних документів організовувати процес фізичної 

підготовки військової частини 
СКв-3 Здатність застосовувати знання з технології розробки проектів спортив-

них об’єктів, їх експлуатації та обслуговування  
СКв-4 Здатність на основі аналізу фізичної підготовки інших держав застосову-

вати новітні технології фізичного вдосконалення військовослужбовців та 

співробітників правоохоронних органів 
СКв-5 Здатність організовувати та проводити навчально-тренувальні заняття та 

змагання з військово-прикладних  та службово-прикладних видів спорту 
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СКв-6 Здатність організовувати та проводити основні форми фізичної підгото-

вки, підтримувати високу фізичну підготовленість особового складу 
СКв-7 Здатність застосовувати спеціальні прийоми під час виконання рухових 

дій 

 

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬО-

ВАНИХ В ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

 

 
Шифр Зміст 

Підготовка зі спеціальності 
(за переліком навчальних дисциплін військово-професійної  підготовки) 

 РНв-1 Демонструвати  знання та розуміння загальних принципів воєнного мистецтва, 

сучасної збройної боротьби,  загальновійськового бою, управляти підрозділом в 

основних видах бою з застосуванням стрілецької зброї та ручних гранат, забезпе-

чувати виживання особового складу в бою, надавати домедичну допомогу пора-

неним (постраждалим) 

РНв-2 Визначати основні види бойового забезпечення підрозділу, пояснити їх і застосо-

вувати під час підготовки та ведення бойових дій 

РНв-3 Організовувати підтримання бойової та фізичної готовності підрозділу у профе-

сійній діяльності, методично правильно проводити заняття з особовим складом 

РНв-4 Знати основні принципи з організації тилового та технічного забезпечення в під-

розділі, пояснити їх роль і місце під час підготовки та ведення бойових дій 

РНв-5 Визначити та описати заходи з технічної підготовки в підрозділі, забезпечити екс-

плуатацію озброєння і військової техніки підрозділу та оцінювати якість проведе-

них робіт 

РНв-6 Знати порядок використання новітніх засобів зв’язку, організації зв’язку в умовах 

радіоподавлення, технічні характеристики основних зразків засобів зв’язку, осо-

бливості побудови системи зв’язку тактичної ланки управління 

РНв-7 Організовувати зв’язок з підлеглими та взаємодіючими підрозділами в основних 

видах бою, здійснювати радіозв’язок в радіомережах і радіонапрямках, вести слу-

жбові переговори за допомогою засобів зв’язку в умовах перешкод, виконувати 

вимоги радіомаскування, прихованого управління військами та забезпечення без-

пеки зв’язку 

РНв-8 Знати тактико-технічні характеристики засобів інженерного озброєння, боєпри-

пасів та порядок їх застосування, організацію форсування (переправи) із залучен-

ням засобів інженерного озброєння, порядок протидії саморобним вибуховим 

пристроям, з урахуванням досвіду та специфіки військових конфліктів, порядок 

розрахунку засобів підриву для знищення об’єктів, військової техніки противника 

РНв-9 Долати водні перешкоди на техніці, долати різні інженерні загородження, вико-

ристовувати підривні заряди для виведення з ладу (знищення) різноманітних об'-

єктів, озброєння і техніки,  організовувати виконання завдань інженерного забез-

печення підрозділу в основних видах бою, вибирати місце розташування та орга-

нізовувати інженерне обладнання окопів, позицій і опорних пунктів, організову-

вати маскування позицій, опорних пунктів, особового складу і техніки щодо за-

хисту від ударів високоточної зброї 

РНв-10 Відтворити порядок використання новітніх засобів навігації, орієнтування на не-

знайомій місцевості без карти, за допомогою карти, визначати географічні, пря-

мокутні (повні, скорочені), полярні координати орієнтирів і цілей 

РНв-11 Готувати топографічну карту до роботи і наносити на неї тактичну обстановку, 

вести робочу карту командира і складати схеми місцевості, читати топографічні 

карти, оцінювати тактичні властивості місцевості та оцінювати їх вплив на підготовку 
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і ведення бою підрозділом, виконувати вимірювання і цілеуказання, орієнтуватись на 

незнайомій місцевості без карти (за допомогою карти), визначати географічні, прямо-

кутні (повні, скорочені), полярні координати орієнтирів і цілей, робити прив’язку еле-

ментів бойового порядку, працювати з приладами для виміру і визначення дальностей 

та кутів на місцевості, по карті, готувати дані для руху за азимутами 

РНв-12 Знати порядок надання домедичної допомоги при пораненні, отруєнні, опіках, ура-

женні електричним струмом та ін., порядок та організацію евакуації поранених в під-

розділі 

РНв-13 Надавати домедичну допомогу при пораненнях, кровотечах, отруєннях та інших бойо-

вих ураженнях з використанням табельних засобів, навчити особовий склад надавати 

медичну допомогу в умовах безпосереднього зіткнення з противником, організо-

вувати та проводити заняття з тактичної медицини 

РНв-14 Знати порядок постановки, обліку та списання матеріальних засобів, положення 

статутів Збройних Сил України та норм міжнародного гуманітарного права, ін-

ших нормативно-правових актів, основ охорони праці заходи безпеки в повсяк-

денній життєдіяльності та під час проведення занять (навчань), вимоги керівних 

документів, що регламентують організацію бойової підготовки, служби військ, 

ведення військового господарства, обліку особового складу, озброєння, техніки, 

спорядження та інших матеріальних засобів підрозділу, порядок роботи з таєм-

ними документами та вимоги щодо збереження державної таємниці 

РНв-15 Планувати, організовувати та проводити бойову підготовку в підрозділі, володіти 

методикою навчання, виховання та особисто проводити заняття з особовим скла-

дом, використовувати навчально-тренувальні засоби і об’єкти навчально-матері-

альної бази, володіти методологією підбору, підготовки добового наряду та варти, 

здійснювати контроль за несенням служби, підтримувати внутрішній порядок у 

підрозділі 

РНв-16 Демонструвати знання правил дорожнього руху України, порядку подолання пе-

решкод в ході виконання вправ водіння, вимог Курсу водіння бойових машин 

щодо організації проведення занять з водіння 

РНв-17 У повному обсязі використовувати технічні можливості автомобілів, долати різні 

перешкоди, обмежені і колійні проходи та загородження, здійснювати заванта-

ження (вивантаження) техніки на транспортні засоби, самовитягування під час за-

стрягання машин і їх буксирування 

РНв-18 Демонструвати вправність у володінні іноземною мовою, включаючи спеціальної 

термінологію, для спілкування у професійній сфері 

Підготовка зі спеціалізації 
(за переліком навчальних дисциплін професійно-спеціальної  підготовки) 

 РНс-1 Розробляти документи планування з питань фізичної підготовки і спорту 
РНс-2 Організовувати підготовку командирів підрозділів і громадського спор-

тивного активу 
РНс-3 Планувати та вести облік показників фізичної підготовленості особового 

складу 
РНс-4 Знати обсяг та завдання всіх видів забезпечення фізичної підготовки 

РНс-5 Знати вимоги щодо заходів з планування, організації та проведення будів-

ництва, ремонту та експлуатації спортивних споруд 
РНс-6 Аналізувати досвід організації фізичної підготовки іноземних держав та впрова-

джувати у підпорядкованих підрозділах 
РНс-7 Володіти методикою проведення навчально-тренувальних та інших ви-

дів занять 
РНс-8 Володіти методикою проведення навчально-тренувальних занять та зма-

гань з військово-прикладних та службово-прикладних видів спорту 
РНс-9 Володіти методикою застосування засобів гирьового спорту в організації 

форм фізичної підготовки 
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РНс-10 Володіти методикою проведення навчально-тренувальних занять зі стрі-

льби 

РНс-11 Володіти методикою проведення навчально-тренувальних занять з подо-

лання перешкод, прискореного пересування, у т.ч. в складі підрозділу у 

відповідності до етапу навчання 
РНс-12 Володіти методикою проведення тренування прийомів рукопашного бою 
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VІ. ОПИС СЛУЖБОВИХ (БОЙОВИХ) ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ 
 

Шифр та назва компетентностей 
Назва службової 

(бойової) функції 
Знання Уміння Комунікація 

Автономність та  

відповідальність 

ПКв-1 Здатність застосовувати знання сучасної збройної боротьби та загальновійськового бою, воєнного мистецтва, основ бойової системи 

виживання воїна у різних умовах професійної діяльності 

Технологічна Знання основні види бою, так-

тики дій підрозділу в основних 

видах бою; призначення під-

розділів видів, родів військ та 

спеціальних військ Збройних 

сил України, їх завдань, органі-

заційних структур та осна-

щення; 

знання особливостей участі 

підрозділів у проведенні між-

народних операції з підтри-

мання миру та безпеки; 

знання особливостей діяльно-

сті підлеглих на полі бою, 

вдень і вночі; загальних прин-

ципів тактичних заходів;  

знання принципів діяльності 

підрозділів і можливостей бо-

йових машин в бою; 

знання сигналів повітряної три-

воги; особливостей поведінки 

під час перебування в сховищі 

або в іншому укритті; 

знання історії війн і воєнного 

мистецтва;  

Уміння давати оцінку еволю-

ції політики і військового мисте-

цтва, узагальнення досвіду вій-

ськових дій і застосування знань 

з військової історії для вирі-

шення поставлених завдань на 

тактичному рівні; 

уміння діяти у складі міжна-

родних миротворчих континген-

тів під час проведення міжнаро-

дних операції з підтримання 

миру та безпеки; 

уміння готувати особисту 

зброю та обладнання для роботи 

на полі бою, вдень і вночі; керу-

вати підрозділом в основних ви-

дах бою (в т.ч. під час оточення 

та виходу з нього, на марші);  

уміння організовувати ро-

боту підрозділу в умовах засто-

сування засобів повітряного на-

паду; 

уміння прищеплювати особо-

вому складу підрозділу навички 

здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 
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знання основ бойової системи 

виживання воїнів (в т.ч. тактич-

ної медицини); 

знання основ тактичних прийо-

мів і принципів медичного за-

безпечення (тактичної меди-

цини); 

знання дій рятувальника в ок-

ремих ситуаціях медичної підт-

римки і вміння її проведення; 

способів евакуації поранених і 

постраждалих; 

знання принципів руху в райо-

нах з природними та штучними 

перешкодами;  

знання тактико-технічних хара-

ктеристик стрілецької зброї, 

ручних гранат, інших боєпри-

пасів;  

знання правил безпеки при по-

водженні зі зброєю, ручними 

гранатами, іншими боєприпа-

сами  

бойового виживання в різних 

умовах; 

уміння застосовувати елеме-

нти тактичної медицини в прак-

тичній діяльності (надання доме-

дичної допомоги пораненим, по-

страждалим та підготовка до їх 

евакуації); 

уміння виконувати стрільби 

зі стрілецької зброї, вести влуч-

ний вогонь у за даному напря-

мку; 

уміння метати ручні гранати 

у різних умовах 

ПКв-2 Здатність організовувати бойове забезпечення підрозділу під час підготовки та ведення бойових дій  

Управлінська Знання організаційних струк-

тур армій інших держав, так-

тики дій їхніх підрозділів; 

знання аварійних сигналів по-

передження про небезпеку РХБ 

зараження;  

знання завдань і вимог, що пре-

д'являються до військового 

Уміння організовувати ве-

дення розвідки; 

уміння використовувати при-

лади з визначення РХБ зара-

ження та індивідуальні засоби 

захисту від ЗМУ;  

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 
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зв'язку; види, розподіл і зага-

льна характеристика польових 

засобів зв'язку; переваги та не-

доліки використання різних за-

собів зв'язку; правил організа-

ції зв'язку 

уміння діяти після оголо-

шення попередження про за-

грозу РХБ зараження і тривоги 

РХБ зараження; 

уміння використовувати шта-

тні засоби зв’язку, кодові таб-

лиці; 

уміння використовувати тех-

нічні засоби навігації та прийоми 

орієнтування на місцевості без 

карти (визначення напрямків 

сторін світу за допомогою ком-

пасу та небесних тіл, форм рель-

єфу і об'єктів місцевості (приро-

дних та техногенних));  

уміння здійснювати прості 

вимірювання на місцевості за до-

помогою: польового біноклю, 

міліметрової лінійки або інших 

підручних засобів;  

уміння визначати магнітний 

азимут на вказані цілі (наземні 

об’єкти) і відстані до них;  

уміння використовувати 

ландшафтні особливості терито-

рії при визначенні вогневих по-

зицій;  

уміння обладнувати вогневі 

позиції для стрільби зі стрілець-

кої зброї в різних умовах;  

уміння виконувати дії з мас-

кування об'єктів за допомогою 

штатних та підручних засобів 
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ПКв-3 Здатність організовувати підтримання бойової та фізичної готовності підрозділу у професійній діяльності 

Управлінська Знання основних показників і 

визначень, що стосуються мо-

білізації та підтримки визначе-

них рівнів бойової готовності у 

підрозділі;  

знання особливостей функціо-

нування військової економіки, 

основ логістичного забезпе-

чення тактичних дій на рівні 

підрозділів; 

знання принципів підтримки 

бойової готовності; елементів 

мобілізаційної бази; докумен-

тації з бойової готовності на рі-

вні підрозділів; процедур по-

повнення військ через втрати 

під час бойових дій; 

знання чинного правового ре-

гулювання у сфері захисту сек-

ретної інформації; норм охо-

рони секретної інформації; 

знання основ підтримання на-

лежного фізичного стану підле-

глих 

Уміння працювати із секрет-

ними документами та інформа-

цією, пов’язаною з виконанням 

службово-бойових функцій; 

уміння розвивати в особового 

складу підрозділу необхідні фі-

зичні якості (сила, спритність, 

витривалість) 

донесення до фахі-

вців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 

ПКв-4 Здатність організовувати матеріально-технічне забезпечення підрозділу у мирний та воєнний час (особливий період) 

Організаційна Знання призначення, організа-

ційно-штатну структуру та мо-

жливості взводу матеріального 

забезпечення, роти матеріа-

льно-технічного забезпечення, 

ремонтної роти;  

Уміння організовувати техні-

чне та тилове забезпечення в роті 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 
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знання призначення та основні 

тактико-технічні характерис-

тики машин технічного обслу-

говування та ремонту, засобів 

евакуації пошкоджених машин, 

технічних засобів служб тилу; 

знання порядок організації тех-

нічного забезпечення команди-

ром роти, його вказівки, щодо 

питань технічного забезпе-

чення під час організації ма-

ршу, наступу, рейду, оборони; 

знання порядок евакуації, ре-

монту озброєння та військової 

техніки, що вийшла з ладу, по-

вернення відновленого озбро-

єння та військової техніки до 

строю та передачу машин, які 

вийшли з ладу засобам стар-

шого командира;  

знання порядок забезпечення 

ракетами, боєприпасами, 

озброєнням, військовою техні-

кою та військово-технічним 

майном; 

знання порядок організації ти-

лового забезпечення команди-

ром роти, його вказівки, щодо 

питань тилового забезпечення 

під час організації маршу, на-

ступу, рейду, оборони;  
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знання порядок дозаправлення 

озброєння та військової техніки 

пальним;  

знання порядок приготування, 

доставляння та видача гарячої 

їжі, підвезення та зберігання 

питної води, забезпечення во-

дою особового складу, органі-

зація лазне-прального забезпе-

чення 

ПКв-5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість робіт, що виконуються на техніці 

Технологічна Знання будови і властивостей 

матеріалів, основ надійності і 

працездатності механізмів вій-

ськової техніки. 

знання технічних характерис-

тик, будови та правил експлуа-

тації озброєння і військової те-

хніки підрозділу;  

знання технічних характерис-

тик військової техніки та озбро-

єння армій держав членів 

НАТО та противника. 

знання державну та міжнаро-

дну систему стандартизації, її 

вплив на якість військової тех-

ніки, озброєння та тилового за-

безпечення ЗСУ 

Уміння читати і складати тех-

нічні креслення механізмів вій-

ськової техніки; 

уміння володіти озброєнням 

та військовою технікою підроз-

ділу (у тому числі автомобільна 

підготовка); 

уміння підтримувати озбро-

єння та військову техніку підроз-

ділу в постійній бойовій готов-

ності; 

уміння забезпечувати прави-

льну експлуатацію озброєння та 

військової техніки підрозділу, її 

обслуговування і збереження;  

уміння готувати озброєння і 

військову техніку до виходу на 

кожне навчання чи заняття;  

уміння користуватися держа-

вними стандартами, їх категорі-

ями та видами, встановленими 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Управління комплекс-

ними діями або проектами, 

відповідальність за прий-

няття рішень у непередба-

чуваних умовах 
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для озброєння, військової тех-

ніки, тилового забезпечення; 

уміння користуватися штат-

ними вимірювальними прила-

дами та інструментами, які за-

стосовуються під час контроль-

них заходів, оцінювати їх похи-

бки; 

уміння забезпечувати дотри-

мання заходів безпеки на занят-

тях, стрільбах, навчаннях і під 

час роботи з технікою та озбро-

єнням 

ПКв-6 Здатність застосовувати військові радіостанції тактичної ланки управління, портативні радіостанції, радіостанції бронеоб’єктів, ко-

ристуватися танковими переговорними пристроями, вести радіообмін в радіомережах і радіо напрямках, користуватись документами при-

хованого управління в різних видах бою та при виконанні бойових завдань 

Технологічна Знання порядку використання 

новітніх засобів зв’язку; 

знання порядок організації 

зв’язку в умовах радіоподав-

лення; 

знання тактико-технічні харак-

теристики основних зразків за-

собів зв’язку; 

знання особливості побудови 

системи зв’язку тактичної 

ланки управління 

Уміння встановлювати 

зв’язок з підлеглими та взаємоді-

ючими підрозділами в основних 

видах бою; 

уміння здійснювати ра-

діозв’язок в радіомережах і ра-

діонапрямках, вести службові 

переговори за допомогою засо-

бів зв’язку в умовах перешкод, 

виконувати вимоги радіомаску-

вання, прихованого управління 

військами та забезпечення без-

пеки зв’язку 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 

ПКв-7 Здатність організовувати виконання завдань інженерного забезпечення у різних видах бою або при виконанні службово-бойових 

завдань та вміло використовувати можливості засобів інженерного озброєння та боєприпасів 
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Технологічна Знання тактико-технічних ха-

рактеристик, порядок застосу-

вання засобів інженерного 

озброєння; 

знання тактико-технічні харак-

теристики інженерних боєпри-

пасів; 

знання порядку організації фо-

рсування (переправи) із залу-

ченням засобів інженерного 

озброєння; 

знання порядку протидії само-

робним вибуховим пристроям, 

з урахуванням досвіду та спе-

цифіки військових конфліктів; 

знання порядку розрахунку за-

собів підриву для знищення 

об’єктів, військової техніки 

Уміння долати водні переш-

коди на техніці, що плаває; 

уміння встановлювати як ок-

ремі міни, так і групи мін та до-

лати мінні поля, у тому числі 

встановлені дистанційно; 

уміння долати різні інженерні 

загородження; 

уміння використовувати під-

ривні заряди для виведення з 

ладу (знищення) різноманітних 

об'єктів, озброєння і техніки; 

уміння вибирати місце розта-

шування та організовувати інже-

нерне обладнання окопів, пози-

цій і опорних пунктів, організо-

вувати маскування позицій, опо-

рних пунктів, особового складу і 

техніки щодо захисту від ударів 

високоточної зброї 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Управління комплекс-

ними діями або проектами, 

відповідальність за прий-

няття рішень у непередба-

чуваних умовах 

ПКв-8 Здатність виконувати заходи та дії з орієнтування на місцевості у різних умовах обстановки з використанням сучасних засобів наві-

гації та раніше прийнятими способами, розробки та оформлення робочої карти командира підрозділу 

Технологічна Знання порядку використання 

новітніх засобів навігації; 

знання порядок орієнтування 

на незнайомій місцевості без 

карти, за допомогою карти; 

знання як визначати географі-

чні, прямокутні (повні, скоро-

чені), полярні координати оріє-

нтирів і цілей 

Уміння готувати топографі-

чну карту до роботи і наносити 

на неї тактичну обстановку, ве-

сти робочу карту командира і 

складати схеми місцевості; 

уміння читати топографічні 

карти, оцінювати тактичні влас-

тивості місцевості та оцінювати 

їх вплив на підготовку і ведення 

бою підрозділом; 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 
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уміння виконувати вимірю-

вання і цілеуказання; 

уміння орієнтуватись на не-

знайомій місцевості без карти, за 

допомогою карти; 

уміння визначати географі-

чні, прямокутні (повні, скоро-

чені), полярні координати орієн-

тирів і цілей, робити прив’язку 

елементів бойового порядку;  

уміння працювати з прила-

дами для виміру і визначення да-

льностей та кутів на місцевості, 

по карті, готувати дані для руху 

за азимутами 

ПКв-9 Здатність забезпечувати психологічну стійкість, особисту безпеку і безпеку особового складу у процесі вирішення завдань підроз-

ділу, надавати домедичну допомогу у різних ситуаціях (у т.ч. з використанням підручних засобів), організовувати та проводити евакуацію 

поранених з поля бою у різних ситуаціях  

Технологічна Знання порядку надання доме-

дичної допомоги при пора-

ненні, отруєнні, опіках, ура-

женні електричним струмом та 

ін.; 

знання порядку та організацію 

евакуації поранених в підроз-

ділі 

Уміння надавати домедичну 

допомогу при пораненнях, кро-

вотечах, отруєннях та інших бо-

йових ураженнях з використан-

ням табельних засобів; 

уміння навчити особовий 

склад надавати медичну допо-

могу в умовах безпосереднього 

зіткнення з противником; 

уміння організовувати та про-

водити заняття з тактичної меди-

цини 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 

ПКв-10 Здатність здійснювати управління повсякденною діяльністю підрозділів (у т. ч. охорону державної таємниці, безпеку життєдіяль-

ності та військової діяльності, охорону праці) в умовах мирного та воєнного часу (особливого періоду) 
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Організаційна Знання порядку постановки, 

обліку та списання матеріаль-

них засобів у Збройних Силах 

України; 

знання положень Статутів 

Збройних Сил України та норм 

міжнародного гуманітарного 

права; 

знання заходів безпеки в по-

всякденній життєдіяльності та 

під час проведення занять (на-

вчань); 

знання вимог керівних докуме-

нтів, що регламентують органі-

зацію бойової підготовки, слу-

жби військ, ведення військо-

вого господарства, обліку осо-

бового складу, озброєння, тех-

ніки, спорядження та інших ма-

теріальних засобів підрозділу; 

знання порядку роботи з таєм-

ними документами та вимоги 

щодо збереження державної та-

ємниці 

Уміння організовувати бо-

йову підготовку в підрозділі, ве-

сти облік занять; розробляти 

план (план-конспект, конспект), 

володіти методикою навчання та 

особисто проводити заняття з 

особовим складом, використову-

вати навчально-тренувальні за-

соби і об’єкти навчально-матері-

альної бази; 

уміння організовувати і про-

водити індивідуальну виховну 

роботу в підрозділі, виховувати 

підлеглих у дусі патріотизму, 

відданості Українському наро-

дові, громадянської свідомості 

та особистої відповідальності за 

захист Батьківщини; 

уміння застосовувати вимоги 

статутів Збройних Сил України у 

службовій діяльності та вима-

гати їх виконання від підлеглих; 

уміння чітко і правильно ви-

конувати стройові прийоми без 

зброї і зі зброєю, керувати підро-

зділом у пішому строю і на ма-

шинах; 

уміння володіти методоло-

гією підбору, підготовки добо-

вого наряду та варти, здійсню-

вати контроль за несенням слу-

жби, підтримувати внутрішній 

порядок у підрозділі; 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 
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уміння організовувати вико-

нання заходів щодо збереження 

державної таємниці 

ПКв-11 Здатність керувати автомобільним транспортом, приймати рішення на подальшу його експлуатацію 

Технологічна Знання порядку експлуатації 

всіх типів машин що є на озбро-

єнні підрозділу; 

знання правил дорожнього 

руху України; 

знання порядку подолання пе-

решкод в ході виконання вправ 

водіння; 

знання вимог Курсу водіння бо-

йових машин щодо організації 

проведення занять з водіння 

Уміння в повному обсязі ви-

користовувати технічні можли-

вості автомобілів, долати різні 

перешкоди, обмежені і колійні 

проходи та загородження 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Управління комплекс-

ними діями або проектами, 

відповідальність за прий-

няття рішень у непередба-

чуваних умовах 

ПКв-12 Здатність спілкуватися іноземною мовою в професійній сфері. 

Технологічна Знання не менше 2500 лексич-

них одиниць загальновживаної, 

соціально-побутової, загально-

військової та військово-спеціа-

льної лексики; 

знання словотворчі морфеми і 

моделі, характерні для сучасної 

іноземної мови для військово-

спеціальної лексики, особливо 

в галузі термінотворення; 

знання граматичні явища в ме-

жах відібраного навчального 

мінімуму, необхідного для ве-

дення бесіди, аудіювання і ро-

боти з літературою соціально-

Уміння розуміти на слух ін-

формацію повідомлення, що по-

дається в нормальному темпі і 

має відношення до загально по-

бутової, соціально-культурної та 

професійної тематики; 

уміння вести бесіду і робити 

повідомлення іноземною мовою 

в межах загально побутової, со-

ціально-культурної та професій-

ної тематики; 

уміння читати соціально-по-

бутового характеру, зі спеціаль-

ності з різними цілями: для отри-

мання загального уявлення про 

зміст тексту, для повного і точ-

ного розуміння інформації (при 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 
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побутового характеру та оригі-

нальною літературою зі спеціа-

льності 

використанні словника) і для 

знаходження в тексті потрібної 

інформації 

ПКв-13 Здатність виконувати вимоги статутів Збройних Сил України  та інших керівних документів, що регламентують повсякденну слу-

жбову діяльність і вимагати їх виконання від підлеглих 

Технологічна Знання положень Статутів 

Збройних Сил України 

Уміння застосовувати вимоги 

статутів Збройних Сил України у 

службовій діяльності та вима-

гати їх виконання від підлеглих; 

уміння чітко і правильно ви-

конувати стройові прийоми без 

зброї і зі зброєю, керувати підро-

зділом у пішому строю і на ма-

шинах 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 

СКв-1 Здатність формувати процес фізичної підготовки в умовах повсякденної службової діяльності військовослужбовців та співробіт-

ників правоохоронних органів 

Проектувальна Знання порядку розробки слу-

жбових документів з плану-

вання та обліку усіх форм фі-

зичної підготовки 

 

Уміння розробляти проекти 

наказів і розпоряджень з питань 

фізичної підготовки і спорту; 

уміння розробляти плануючі 

та оформляти облікові докуме-

нти з фізичної підготовки і спо-

рту у військовій частині; 

уміння організовувати підго-

товку командирів підрозділів і 

громадського спортивного ак-

тиву 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 

СКв-2 Здатність на основі керівних документів організовувати процес фізичної підготовки військової частини 

Проектувальна Знання принципів, методів, фу-

нкцій управління у фізичній 

підготовці; 

Уміння розробляти проекти 

наказів і розпоряджень з питань 

фізичної підготовки і спорту; 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 
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знання заходів, спрямованих на 

фізичне удосконалення особо-

вого складу 

 

уміння планувати та вести 

облік показників фізичної під-

готовленості особового складу; 

уміння знати обсяг та за-

вдання всіх видів забезпечення 

фізичної підготовки 

СКв-3  Здатність застосовувати знання з технології розробки проектів спортивних об’єктів, їх експлуатації та обслуговування 

Організаційна Знання загальних характерис-

тика та класифікацій спортив-

них та військово-спортивних 

споруд; 

знання основної діяльності на-

чальника фізичної підготовки і 

спорту частини щодо будівниц-

тва, ремонту та експлуатації 

спортивних та військово-спор-

тивних споруд 

Уміння експлуатувати спор-

тивні споруди та доглядати за 

ними; 

уміння організовувати процес 

будівництва спортивних об’єктів  

 

 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Здатність до подаль-

шого навчання з високим 

рівнем автономності 

СКв-4  Здатність на основі аналізу фізичної підготовки інших держав застосовувати новітні технології фізичного вдосконалення війсь-

ковослужбовців та співробітників правоохоронних органів 

Організаційна Знання заходів спрямованих на 

фізичне удосконалення війсь-

ковослужбовців, використову-

ючи досвід організації фізичної 

підготовки армій провідних 

країн НАТО і пострадянського 

простору 

Уміння організовувати впро-

вадження досвіду організації фі-

зичної підготовки іноземних 

держав у підпорядкованих під-

розділах 

Здатність ефекти-

вно формувати кому-

нікаційну стратегію 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 

СКв-5  Здатність організовувати та проводити навчально-тренувальні заняття та змагання з військово-прикладних та службово-прикла-

дних видів спорту 

Організаційна Знання теоретико-методичних 

основ організації навчально-

тренувального процесу і змага-

льної діяльності спортсменів у 

Уміння організовувати та 

проводити навчально-тренува-

льні, інструкторсько-методичні 

та показові заняття з військово-

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

Управління комплекс-

ними діями або проектами, 

відповідальність за прий-

няття рішень у непередба-

чуваних умовах 
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військовій частині (ВВНЗ) і 

спортивному клубі; 

знання правил змагань видів 

спорту що включені до про-

грами; 

знання методики навчання 

вправам, прийомам і діям та ро-

звитку фізичних якостей з ура-

хуванням вікових особливос-

тей людини і її спеціальності 

прикладних та службово-прик-

ладних видів спорту; 

уміння планувати спортивне 

тренування з видів спорту та ви-

значати тривалість впливу на ор-

ганізм для вибору оптимальної 

системи тренувань; 

уміння організовувати роботу 

збірних команд військової час-

тини з видів спорту  

професійної діяльно-

сті 

СКв-6 Здатність організовувати та проводити основні форми фізичної підготовки, підтримувати високу фізичну підготовленість особо-

вого складу 

Організаційна Знання сучасну методику про-

ведення занять та інших форм 

фізичної підготовки; 

знання методику розвитку спе-

ціальних фізичних якостей, по-

дальшого вдосконалення нави-

чок та індивідуальної фізичної 

підготовленості; 

знання основи теорії та прак-

тики видів спорту, що включені 

до програми 

 

Уміння організовувати ро-

боту громадського спортивного 

активу військової частини, про-

водити методичні збори, семі-

нари та інструктажі з його чле-

нами; 

уміння організувати роботу 

спортивного комітету військової 

частини, спортивних організато-

рів підрозділів, тренерів і суддів 

зі спорту 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Управління комплекс-

ними діями або проектами, 

відповідальність за прий-

няття рішень у непередба-

чуваних умовах 

СКв-7 Здатність застосовувати спеціальні прийоми під час виконання рухових дій 

Організаційна Знання сучасних методик про-

ведення занять з виконання ру-

хових дій; 

знання методика розвитку спе-

ціальних фізичних якостей, по-

дальшого вдосконалення нави-

чок та індивідуальної фізичної 

підготовленості 

Уміння проводити всі види 

занять та організовувати різні 

форми фізичної підготовки 

 

Донесення до фа-

хівців і нефахівців ін-

формації, ідей, про-

блем, рішень та влас-

ного досвіду в галузі 

професійної діяльно-

сті 

Відповідальність за про-

фесійний розвиток окре-

мих осіб та/або груп осіб 
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