
Кафедра військової підготовки Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  проводить військову підготовку фахівців за 

програмою  офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності: “Політологія”. 

Навчання триває 2 роки, методом “військового дня” (один навчальний день 

на тиждень). 

До військової підготовки студентів з військово-облікової спеціальності 

“Політологія” залучаються студенти закладів вищої освіти, які навчаються за 

наступними спеціальностями: 011 “Науки про освіту”; 012 “Дошкільна освіта”; 

013 “Початкова освіта”; 015 “Професійна освіта”; 017 “Фізична культура і спорт”; 

021 “Аудіовізуальне мистецтво та виробництво”; 022 “Дизайн”; 

023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”; 

024 “Хореографія”; 025 “Музичне мистецтво”; 026 “Сценічне мистецтво”;  

027 “Музеєзнавство, пам’яткознавство”; 028 “Менеджмент соціокультурної 

діяльності”; 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”; 

031 “Релігієзнавство”; 032 “Історія та археологія”; 033 “Філософія”; 

034 “Культурологія”; 035 “Філологія”; 052 “Політологія”; 053 “Психологія”; 

054 “Соціологія”; 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії”; 061 “Журналістика”; 073 “Менеджмент”; 074 “Публічне 

управління та адміністрування”; 081 “Право”; 082 “Міжнародне право”; 

225 “Медична та психологічна реабілітація”; 231 “Соціальна робота”; 

232 “Соціальне забезпечення”; 241 “Готельно-ресторанна справа”; 242 “Туризм” 

та громадяни України, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче 

“бакалавра”, за вказаними спеціальностями. 

Діяльність військового політолога організовується і здійснюється з метою: 

- аналізу суспільної думки військовослужбовців щодо поточних  

політичних подій; 

- налагоджування та підтримання зв’язки з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян патріотичного 



спрямування, представниками засобів масової інформації, громадськими 

та релігійними організаціями; 

- формування в особового складу високої морально-психологічної 

стійкості, готовності і здатності успішно виконати поставлені завдання; 

- інформування особового складу щодо державної політики в області 

оборони і безпеки України. 

Для виконання завдань з морально-психологічного забезпечення, 

прогнозування можливостей суспільної підтримки до дій підпорядкованих військ 

під час виконання завдань за призначенням офіцер-політолог здатен: 

- аналізувати соціально-політичну обстановку в районі розташування 

військової частини, її вплив на морально-психологічний стан особового 

складу; 

- організовувати та особисто проводити заходи інформаційно-

пропагандистського забезпечення; 

- брати участь у заходах морально-психологічного забезпечення вартової 

служби та бойового чергування; 

- забезпечувати соціально-психологічну адаптацію військовослужбовців до 

умов служби з урахуванням їх спеціальності та індивідуально-

психологічних особливостей 

- налагоджувати та підтримувати зв’язки з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян патріотичного 

спрямування, представниками засобів масової інформації, громадськими 

та релігійними організаціями; 

- організовувати і проводити заходи щодо підвищення престижу служби у 

ЗСУ, готувати та розміщувати у ЗМІ матеріали про діяльність військової 

частини, передового досвіду у виконанні завдань військової служби 

особовим складом та окремими військовослужбовцями, прийняття 

нестандартних ініціативних рішень та здійснення ними героїчних вчинків; 



- проводити заходи нейтралізації негативного інформаційно-

психологічного впливу на особовий склад; 

- формувати та підтримувати в особового складу військ (сил) необхідний 

рівень морально-психологічного стану, злагодженості та згуртованості 

військовослужбовців на основі бойового братерства. 

У разі потреби випускники кафедри військової підготовки, за наказом 

Міністра оборони України підлягають призову для проходження військової 

служби осіб офіцерського складу, або, за їх бажанням, можуть бути прийняті на 

військову службу за контрактом осіб офіцерського складу на посаду: 

- заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення. 

Наступні посади без додаткової підготовки у вищих військово-

навчальних закладах: 

- заступник командира батальйону (дивізіону) з морально - психологічного 

забезпечення; 

- старший офіцер відділення з морально – психологічного забезпечення; 

- заступник командира полку (бригади) з морально-психологічного 

забезпечення. 

Суміжні посади при проходженні додаткової підготовки у військових 

навчальних підрозділах (ВВНЗ) і на зборах: 

- офіцер оперативно-тактичного рівня (під час проходження військової 

служби у встановленому порядку). 

Професійною діяльністю фахівця є комплекс узгоджених за цілями, часом, 

послідовністю, силами та засобами заходів зосереджених на організації та 

управлінні військово-педагогічними та соціально-психологічними процесами у 

військовій частині, тому військова підготовка забезпечує формування у 

випускників системи базових військово-професійних компетенцій (загально-

професійних та спеціалізовано-професійних), здатних вирішувати типові 

завдання діяльності, які пов’язані з виконанням обов’язків офіцера- політолога. 


