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  2  Зміст курсу 
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           Шановні науково-педагогічні працівники, слухачі, 

всі учасники впровадження навчального курсу 

«Лідерство оперативно-тактичного рівня»! 

            Сьогодні провідний військовий навчальний заклад 

нашої держави – Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського став на шлях 

глибокої трансформації, яка обумовлена новими 

ризиками і загрозами для нашої молодої європейської 

держави та, відповідно, новими, більш високими 

вимогами до захисників її територіально цілісності та 

незалежності. 

             Ставши на шлях інтегрування в європейську та 

євроатлантичну спільноту, ми поставили перед собою 

амбітні завдання, в тому числі – підняти рівень 

підготовки військових керівників до європейських 

стандартів. За останній період в університеті спільно з 

нашими європейськими колегами зроблено багато 

послідовних кроків у цьому напрямку, і даний курс лідерства – один із них. 

За моїм глибоким переконанням успіх виконання завдань нашими 

частинами, підрозділами буде залежати від того, як нам вдалося мобілізувати та 

згуртувати військові колективи, створити нову організаційну культуру в Збройних 

Силах України, яка ґрунтується на загальнолюдських європейських цінностях. 

Організувати цю роботу у військах – завдання військових керівників, лідерів 

тактичного рівня військового управління. 

Досвід виконання завдань в зоні АТО, операція Об’єднаних сил показують, 

що у Збройних Силах України, інших складових сектору безпеки та оборони є 

багато офіцерів з якостями справжніх лідерів, здатних організувати виконання 

бойових завдань у надскладних умовах. Сприяти розвитку їх кращих якостей, 

надати нові знання у сфері тактичного управління, підготувати лідерів тактичного 

рівня є основним завданням даного курсу. 

Висловлюю впевненість, що його впровадження в освітній процес є 

важливим кроком в покращенні змісту навчання слухачів університету, що 

відкриває шлях до подальшого удосконалення системи військової освіти в Україні.  

 Начальник Національного університету оборони  

України імені Івана Черняховського  

генерал-лейтенант               Анатолій СИРОТЕНКО 
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  3  Вступне слово 

   Начальник Національного університету 

   оборони України імені Івана Черняховського 



  4  Загальні положення 

  Навчальний план та організація навчального процесу 

  1. Загальні положення 

    Курс  проводиться протягом 6-ти місяців, включаючи організаційні та святкові дні. Нав-

чання за навчальним план-програмою складається з 12-ти модулів, що забезпечує поглиблен-

ня теоретичних знань з питань виконання обов’язків на посадах оперативного (оперативно-

тактичного) рівня.  Крім того,  зі слухачами проводиться вступний курс, який завершується 

до початку 1-го модуля.  

    До викладання на курсі залучаються провідні наукові та науково-педагогічні працівники 

університету, керівний склад Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, видів та родів Збройних Сил України, запрошені лектори, які є кращими фахі-

вцями у зазначеній галузі знань..  

  2.  Модулі курсу «Лідерство оперативно-тактичного рівня» 

     Модуль 1. Військове лідерство 

     Модуль 2. Критичне мислення. 

     Модуль 3. Міжнародне середовище безпеки. 

     Модуль 4. Основи застосування військ (сил). 

     Модуль 5. Планування операцій (бою) за стандартами НАТО. 

     Модуль 6. Основи забезпечення операції (бою). 

     Модуль 7. Військове законодавство та міжнародне гуманітарне право. 

     Модуль 8. Оборонне планування та управління. 

     Модуль 9. Сучасне інформаційне середовище. 

     Модуль 10. Реагування на кризу. 

     Модуль 11. Планування та ведення операції (бою) за стандартами НАТО. 

     Модуль 12. Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка. 

     Для кожного модуля визначена його головна мета та очікувані результати навчання     

слухачів, які сформульовані як спроможності слухачів продемонструвати володіння       

компетентностями, які формуються під час навчання.   

     Мета кожного модуля є складовою загальної мети курсу — підготовка лідерів  оператив-

ного рівня. Це означає, що всі модулі інтегровані і взаємопов'язані, тобто результати ви-

вчення кожного модуля враховуються під час вивчення наступного, а під час здачі комплек-

сного екзамену демонструється використання всіх навичок, знань і вмінь, які формувались 

під час опрацювання модулів. 
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      Модуль 1: Військове лідерство. 

  

Мета модуля: 

 
 засвоєння теоретичних знань з психолого-педагогічних, етичних, правових та культу-

рологічних основ військового лідерства; 
вивчення специфіки військового лідерства та управління військовими частинами 

(підрозділами) в сучасному безпековому середовищі; 
розвиток системного мислення та управлінської культури військових керівників; 

поглиблення практичної підготовки слухачів до відпрацювання специфічних завдань 
військового лідерства; 

відпрацювання практичних навичок Teambuilding, кризового менеджменту та управлін-
ня змінами; 

розвиток критичного аналітичного мислення та стресостійкості військових керівників. 

Результат навчання (спроможності): 

1. Розуміти зв’язок між концепцією командування на досягнення кінцевої мети та її за-
стосуванням в рамках опосередкованого лідерства. 

2. Визначати зв’язки між роллю лідера та процесами змін в організаційній та операцій-
ній структурі. 

3. Визначати необхідні засоби для створення відповідної етичної середовища під час 
військових операцій. 

4. Вивчати особисті практики лідерства керівниками, щоб зрозуміти їх вплив на різні 
лідерські ситуації. 

5. Пояснювати важливість засобів масової інформації та соціальних мереж у сучасному 
операційному середовищі. 

 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 62 годин 

       • Самостійна підготовка: 28 годин 

       • Кредити: 3 

 

 

Підсумковий контроль за Модуль 1 “Військове лідерство” здійснюється шляхом пре-
зентації есе «Мій шлях до військового лідерства, або чому оточення має обрати мене за ліде-
ра», проведення тестових завдань після вивчення дистанційного курсу «Гендерні аспекти вій-
ськового лідерства», захисту індивідуальних есе, на основі врахування результатів поточного 
контролю. 

 Модуль 1. Військове лідерство 



  6 

     Модуль 2: “Критичне мислення та комунікація”. 

 

Мета модуля: 

Навчити використанню відповідних теорій та академічних баз даних для збору, об’єднан-
ню та критичному аналізу даних та побудові структурованої та логічної письмової / усної диску-
сії, яка демонструє розуміння зібраної інформації. 

Модуль складається з лекцій, семінарів, групової та індивідуальної роботи. Ключовими 
аспектами модуля є дотримання інтелектуальних стандартів, аналіз елементів для обміркування, 
відображення та написання власної роботи. Слухачі матимуть можливість подати попередню пре-
зентацію есе, окресливши основні висновки та рекомендації, які допоможуть підготувати остато-
чну версію презентації. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Підготувати аргументоване есе, що формує чітку і доречну тезу (набір тез), відповідаю-
чи на питання есе, пояснюючи та об’єднуючи відповідну термінологію та теорію, долучаючи та 
аналізуючи достовірні докази в обґрунтування тез переконливо захищаючи певну позицію. 

2. Створювати переконливу та інформативну презентацію з формулюванням чітких тез, 
яка б відповідала на питання есе. 

3. Демонструвати стандарти, етичні принципи та формальні вимоги професійного спілку-
ванні в аргументованому есе і презентації. 

4. Використовувати методи критичного мислення для аналізу текстів. 

5. Використовувати різні бази даних та методи пошуку, щоб знайти потрібну інформацію. 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 36 годин 

       • Самостійна підготовка: 24 години 

       • Кредити: 2 

 

Підсумковий контроль за Модуль 2 “Критичне мислення та комунікація” здійснюється 
шляхом презентації авторського проекту «Критичне мислення офіцера на шляху до п’ятого рівня 
військового лідерства», презентації публічних виступів, підготовки й опублікування наукових 
робіт (тез), на основі врахування результатів поточного контролю, презентації індивідуального 
проекту. 

 Модуль 2. Критичне мислення та комунікація 
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  7  Модуль 3. Міжнародне середовище безпеки 

     Модуль 3: “Міжнародне середовище безпеки”. 

 

Мета модуля: 

Оцінити геополітичні виклики, загрози і сприятливі можливості, що впливають на безпеку 
навколо України в сучасній міжнародній обстановці. Формувати у слухачів компетентності щодо 
здатності розуміти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних відносин, їх вплив на націона-
льну безпеку і оборону України, об’єктивний характер європейських та євроатлантичних інтегра-
ційних процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними силами країн НАТО. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Оцінювати характер сучасного геополітичного середовища, включаючи виклики з боку 
Росії. 

2. Визначати проблеми та рівень напруженості двосторонніх відносин і розробляти пропо-
зиції щодо їх формування в умовах еволюції середовища безпеки. 

3. Розуміти стратегії безпеки НАТО, їх союзників та партнерів, участь у їх реалізації Украї-
ни. 

4. Визначати напрями міжнародного військового співробітництва Збройних Сил України у 
спільних програмах з НАТО і ЄС та напрями щодо досягнення взаємосумісності Збройних Сил 
України зі збройними силами держав-членів НАТО. 

5. Виробляти пропозиції щодо забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній 
сфері. 

Модуль включає міжнародний тиждень НАТО за програмою Оборонного коледжу НАТО. 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 40 годин 

       • Самостійна підготовка: 20 години 

       • Кредити: 2 

    

   Підсумковий контроль за Модуль 3 “Міжнародне середовище безпеки” здійснюється 
проведенням захисту групового проекту “Пропозиції щодо розвитку відносин України з іншою 
державою  або безпековою організацією” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна оцінка 
за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (40%), оцінки за пись-
мову роботу (есе) (20%), оцінки за презентацію результатів групового проекту (40%).  

Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського  
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Модуль 4. Основи застосування військ (сил) 

     

   Модуль 4: Основи застосування військ (сил)” 

 

Мета модуля: 

Надання знань та навичок, необхідних для вивчення складних проблем оперативного рів-
ня та розуміння того, як компоненти Збройних Сил сприяють досягненню спільних результатів 
під час операцій (боїв, бойових дій). 

Модуль складається з лекцій, дискусій, роботи в групах та індивідуального аналізу опера-
цій (боїв) Збройних Сил України. Для поліпшення навчання вивчають досвід конкретних опера-
цій сучасності та минулого. 

Надати знання про основи та компоненти збройних сил, що пояснюють еволюцію вій-
ни та військової теорії, описати наземний, повітряний, морський компоненти, компонент 
ССО, їх завдання, ролі, бойові впливи та обмеження; можливості операцій оперативно-
тактичного угруповання; захист кіберпростору та основи керівних документів щодо всебіч-
ного планування операцій (COPD). 

Цей модуль є необхідним “будівельним блоком” для модулів М5, М6, М8 та М11 що-
до планування, забезпечення та ведення бойових дій та міжвидових операцій. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Пояснювати аспекти операційного мистецтва, принципи війни, бойові функції та їх 
відповідність сучасним військовим операціям. 

2. Описувати завдання, ролі, бойові наслідки та обмеження наземних, повітряних, 
морських компонентів, ДШВ та ССО. 

3. Описувати кожен компонент підтримки та спроможностей в рамках міжвидових 
операцій. 

4. Описувати CIS, FAS, INFOSEC / COMSEC, CYBER та інтеграцію у процесі плану-
вання операцій. 

 

Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 210 годин 

       • Самостійна підготовка: 120 годин 

       • Кредити: 11 

 

Підсумковий контроль за Модуль 4 “Основи застосування військ (сил)” здійснюєть-
ся проведенням диференційного заліку із загальної оцінкою від 0 до 100 балів. Для проведен-
ня диференційованого заліку використовуються тестові завдання комбінованої форми 
(знання теоретичних питань, практичних навичок та творчого підходу у вирішенні нестанда-
ртних ситуацій). Під час визначення оцінки слухача за підсумковий контроль враховуються: 
рівень фахової (наукової) підготовки, знання керівних документів, уміння творчо застосову-
вати отримані знання для вирішення практичних завдань; практична підготовленість; уміння 
використовувати досвід проведення операції об’єднаних сил (АТО), військових навчань, опе-
ративної підготовки військ (сил), сучасні досягнення науки і техніки, робити обґрунтовані 
висновки; якість відповіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність правильно та логі-
чно будувати свою відповідь, аргументовано обґрунтовувати свою точку зору. 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 5.  Планування операцій (бою) за стандартами НАТО 

   Модуль 5: “Планування операцій (бою) за стандартами НАТО” 

 

Мета модуля: 

Формулювання рішень на складні операції шляхом розроблення та реалізації життєз-
датного плану операцій з використанням стандартних процесів НАТО та вітчизняних про-
цедур оперативного планування. Модуль включає в себе групові заняття про стратегічні та 
політичні аспекти, етапи планування та практикуми (тренування, групові вправи) з викорис-
танням розроблених сценаріїв. 

Переважно слухачі працюють у своїх групах та виконують завдання відповідно до 
процедур оперативного планування НАТО і вітчизняних процедур та сценарію тренінгу. 
При проведенні тренінгів застосовуються можливості навчальних командних пунктів 
(НАСУВ “Славутич”, АСУ “Дзвін”, АСУ “Віраж”, АСУ “Кропива”, ІП “Дельта”) та центру 
імітаційного моделювання (система імітаційного моделювання бойових дій військ JCATS). 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Оцінювати складні проблеми, які потребують проведення міжвидових операцій у 
воєнних конфліктах різної інтенсивності. 

2. Розробляти плани, які об'єднують дії окремих видів збройних сил як складові ком-
поненти об'єднаних сил в міжвидовому та міжвідомчому середовищі. 

3. Розуміти лідерство та ефективні принципи (прийоми, методи, методики) роботи 
особового складу штабу оперативного рівня. 

4. Знаходити інноваційні вирішення проблем операцій та реалізовувати ці плани 
шляхом підготовки та віддання письмових розпоряджень/наказів, службових доповідей 
(брифінгів) та у динаміці роботи штабу. 

Всього на модуль виділяється 4,5 кредити ECTS (135 годин, з них: під керівництвом 
викладача – 90 годин, самостійна робота – 45 годин). 

        Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 90 годин 

       • Самостійна підготовка: 45 годин 

       • Кредити: 4,5 

Підсумковий контроль за Модуль 5 “Планування операції (бою) за стандартами 
НАТО” здійснюється проведенням письмового диференційного заліку із загальної оцінкою 
від 0 до 100 балів. Для проведення диференційованого заліку використовуються тестові за-
вдання комбінованої форми (знання теоретичних питань, практичних навичок та творчого 
підходу у вирішенні нестандартних ситуацій). Під час визначення оцінки слухача за підсум-
ковий контроль враховуються: рівень фахової (наукової) підготовки, знання керівних доку-
ментів, уміння творчо застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань; 
практична підготовленість; уміння використовувати досвід проведення операції об’єднаних 
сил (АТО), військових навчань, оперативної підготовки військ (сил), сучасні досягнення на-
уки і техніки, робити обґрунтовані висновки; якість відповіді (обґрунтованість, чіткість, 
стислість), здатність правильно та логічно будувати свою відповідь, аргументовано обґрун-
товувати свою точку зору. 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 6.  Основи забезпечення операції (бою) 

    Модуль 6: “Основи забезпечення операції (бою)” 

 

   Мета модуля: 

Надати знання про основи забезпечення операцій оперативно-тактичних угруповань 
військ в сучасних умовах. Описати види забезпечення та їх вплив на підготовку та перебіг 
воєнних дій, включаючи їх склад, спроможності та теоретичні основи застосування в су-
часних умовах. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Здатність визначати завдання за напрямками всебічного забезпечення військ (сил) 
в операціях (бойових діях) 

2. Здатність обґрунтовано формувати потребу у матеріально-технічних засобах та 
підтримувати високий патріотичний та бойовий дух військового колективу в умовах ве-
дення бойових дій. 

3. Здатність визначати завдання частинам всебічного забезпечення при виконанні 
ними бойових завдань (завдань за призначенням) в інтересах військ (сил). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 78 години 

       • Самостійна підготовка: 42 годин 

       • Кредити: 4 

 

Підсумковий контроль за Модуль 6 “Основи забезпечення операції (бою)” здійс-
нюється шляхом проведення комплексного диференційованого заліку. 

Для проведення диференційованого заліку використовуються тестові завдання ком-
бінованої форми (знання теоретичних питань, практичних навичок та творчого підходу у 
вирішенні нестандартних ситуацій). Під час визначення оцінки слухача за підсумковий ко-
нтроль враховуються: рівень фахової (наукової) підготовки, знання керівних документів, 
уміння творчо застосовувати отримані знання для вирішення практичних завдань; практи-
чна підготовленість; уміння використовувати досвід проведення операції Об’єднаних сил 
(АТО), військових навчань, оперативної підготовки військ (сил), сучасні досягнення науки 
і техніки, робити обґрунтовані висновки; якість відповіді (обґрунтованість, чіткість, стис-
лість), здатність правильно та логічно будувати свою відповідь, аргументовано обґрунто-
вувати свою точку зору. 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 7. Військове законодавство та міжнародне гуманітарне право   

    Модуль 7: Військове законодавство та міжнародне гуманітарне 
право” 

 

   Мета модуля: 

Надати теоретичні знання з правового регулювання діяльності Збройних Сил Украї-
ни, сутності основних інститутів міжнародного права та міжнародного гуманітарного пра-
ва, правового забезпечення діяльності Збройних Сил України. Вивчення специфіки право-
вого регулювання збройних конфліктів, захисту їх учасників, цивільних, небезпечних об’є-
ктів та культурних цінностей, основ правового забезпечення операції (бою) бойових дій, 
правил застосування сили, відповідальності за порушення права збройних конфліктів. Роз-
виток системного мислення та правової культури військових керівників. 
 

Результат навчання (спроможності): 

1. Розуміти основи правового забезпечення застосування сил оборони в умовах осо-
бливого та в інших кризових ситуаціях. 

2. Демонструвати здатність застосовувати принципи міжнародного гуманітарного 
права та права людини в міжвидових операціях. 

3. Розуміти основи юридичної відповідальності за порушення норм міжнародного 
гуманітарного права. 

4. Розуміти правила міжнародного права, що стосуються застосування сили. 

5. Вибирати правила застосування сили для проведення міжвидових операцій військ 
(сил). 

6. Використовувати правила застосування сили у проведенні операції об'єднаних 
військ (сил). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 38 години 

       • Самостійна підготовка: 22 годин 

       • Кредити: 2 

 

Підсумковий контроль за Модуль 7 “Військове законодавство та міжнародне гу-
манітарне право” здійснюється проведенням диференційованого заліку. 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 8  Оборонне планування та управління 

    Модуль 8: “Оборонне планування та управління” 

 

   Мета модуля: 

Надання знань з основ підготовки військ у повсякденній діяльності, бойової та мобілі-
заційній готовності та фінансового забезпечення Збройних Сил України. 

 
Результат навчання (спроможності): 

 
1. Демонструвати здатність використовувати принципи підготовки військ у повсякден-

ній діяльності. 
2. Розуміти концепцію оборонного планування та бойової і мобілізаційній готовності 

військ. 
3. Розуміти воєнно-економічну політику та функціонування оборонної економіки дер-

жави. 
4. Використовувати фінансове забезпечення Збройних Сил України у повсякденній дія-

льності. 
Всього на модуль виділяється 3 кредити ECTS (90 годин, з них: під керівництвом 

викладача – 60 годин, самостійна робота – 30 годин). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 60 години 

       • Самостійна підготовка: 30 годин 

       • Кредити: 3 

 

Підсумковий контроль за Модуль 8 “Оборонне планування та управління” здійс-
нюється проведенням письмового диференційного заліку із загальної оцінкою від 0 до 100 
балів. Для проведення диференційованого заліку використовуються тестові завдання ком-
бінованої форми (знання теоретичних питань та практичних навичок). Під час визначення 
оцінки слухача за підсумковий контроль враховуються: рівень фахової (наукової) підгото-
вки, знання керівних документів, уміння творчо застосовувати отримані знання для вирі-
шення практичних завдань; практична підготовленість; уміння використовувати досвід 
проведення операції об’єднаних сил (АТО), військових навчань, оперативної підготовки 
військ (сил), сучасні досягнення науки і техніки, робити обґрунтовані висновки; якість від-
повіді (обґрунтованість, чіткість, стислість), здатність правильно та логічно будувати свою 
відповідь, аргументовано обґрунтовувати свою точку зору. 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 9.  Сучасне інформаційне середовище  

    Модуль 9: “Сучасне інформаційне середовище” 

 

   Мета модуля: 

Засвоїти основи стратегічних комунікацій і вивчити організацію складових стратегі-
чних комунікацій у Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Засвоїти основи ін-
формаційної безпеки держави у воєнній сфері. Оцінювати роль медіа в сучасному безпеко-
вому середовищі. 

 

Результат навчання (спроможності): 

 

1. Здатність організовувати моніторинг та оцінку інформаційних загроз. 
2. Здатність організовувати захист інформаційної інфраструктури органів військо-

вого управління. 

Всього на модуль виділяється 1,5 кредиту ECTS (45 годин, з них: під керівництвом 
викладача – 22 години, самостійна робота – 23 години). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 22 години 

       • Самостійна підготовка: 23 годин 

       • Кредити: 1,5 

 

Підсумковий контроль за Модуль 9 “Сучасне інформаційне середовище” здійс-
нюється проведенням захисту групового проекту “Стратегічні комунікації у сфері забезпе-
чення національної безпеки та оборони” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Навчаль-
на група ділиться на підгрупи по 3-4 чоловіка, враховуючи розроблені під час модуля сце-
нарії можливих інформаційних загроз, самостійно обирає загрозу, формулює тему проекту 
та погоджує її з викладачем. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування 
результатів поточного контролю (50%), оцінки за груповий проект (25%), оцінка за презен-
тацію результатів групового проекту (25%). 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 10.  Реагування на кризу  

    Модуль 10: “Реагування на кризу” 

 

   Мета модуля: 

Оцінювання операцій з реагування на кризи, таких як операції з підтримання миру 
та боротьба з нерегулярними формуваннями; вивчення компонентів гібридної війни та 
майбутніх операцій. 

 

Результат навчання (спроможності): 

 

1. Усвідомити основи та характеристики операційного середовища та реагування на 
кризу. Усвідомлювати роль лідерства в організаціях. 

2. Розуміти роль головних політичних та гуманітарних “гравців” в операціях з реа-
гування на кризу (ООН, ЄС, урядових і неурядових організацій). 

4. Вміти використовувати концепції військового планування для операцій з реагу-
вання на кризу. 

5. Демонструвати лідерство та ефективні принципи штабної роботи в рамках діяль-
ності штабу оперативного рівня. 

Всього на модуль виділяється 1,5 кредиту ECTS (45 годин, з них: під керівництвом 
викладача – 30 годин, самостійна робота – 15 годин). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 30 години 

       • Самостійна підготовка: 15 годин 

       • Кредити: 1,5 

 

Підсумковий контроль за Модуль 10 “Реагування на кризу” здійснюється проведен-
ням захисту групового проекту “Проблеми нейтралізації кризових ситуацій та обґрунту-
вання пропозицій  щодо їх вирішення” із загальною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна 
оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (40%), 
оцінки за письмову роботу (есе) (20%), оцінки за презентацію результатів групового прое-
кту (40%).  
 

 

 

Лідерство оперативно-тактичного рівня 
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Національний університет оборони України  імені Івана Черняховського 

Модуль 11.  Планування та ведення операції (бою) за стандартами НАТО 

    Модуль 11: “Планування та ведення операції (бою) за стандартами   
НАТО” 

 

   Мета модуля: 

Розвиток професійних компетентностей щодо планування та ведення бойових дій 
військових частин та міжвидових операцій угруповань військ (сил).  

Включає систему командно-штабних оперативних (оперативно-тактичних, тактич-
них) воєнних ігор (навчань, тренувань) (у тому числі міжнародних) у стінах університету 
за затвердженим сценарієм та процедурами планування згідно з вітчизняною нормативною 
базою та процедурами (стандартами) НАТО. Переважно слухачі працюють у визначених 
групах планування операцій (бойових дій) та виконують свої завдання відповідно до про-
цедур оперативного планування НАТО та сценарію навчання. 

 

Результат навчання (спроможності): 

 

1. Планувати операції міжвидових угруповань військ (сил). 

2. Володіти методологією роботи штабів в ході оперативного планування, практич-
но опанувати процедури оперативного планування, що здійснюються в усіх підрозділах 
органу управління визначеного рівня. 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 34 години 

       • Самостійна підготовка: 0 годин 

       • Кредити: 1,1 

 
Підсумковий контроль за Модуль 11 “Планування та ведення операції за стандар-

тами НАТО” здійснюється за результатами проведення командно-штабних ігор із загаль-
ною оцінкою від 0 до 100 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування 
результатів роботи за КШВГ. 

Лідерство оперативно-тактичного рівня 
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Модуль 12.  Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка 

    Модуль 12: “Фізичне виховання та спеціальна фізична підготовка”. 

 

   Мета модуля: 

Розвиток фізичних якостей, оволодіння новими знаннями та практичними вміннями 
з управління процесом фізичного вдосконалення військовослужбовців. Набуття компетен-
тностей, необхідних для організації заходів підготовки військ (сил) на оперативному рівні. 

 

Результат навчання (спроможності): 

1. Підвищення рівня розвиненості фізичних якостей необхідних для виконання фун-
кціональних обов’язків у військово-професійній діяльності. 

2. Підвищення рівня теоретичних знань, практичних вмінь та здатностей управління 
процесом фізичного вдосконалення військовослужбовців у військах (силах). 

 

      Розподіл часу: 

       • Під керівництвом викладача: 24 години 

       • Самостійна підготовка: 6 годин 

       • Кредити: 1 

 
Підсумковий контроль за Модуль 12 “Фізичне виховання та спеціальна фізична 

підготовка” здійснюється за результатами перевірки рівня фізичної та методичної підгото-
вленості слухачів під час диференційованого заліку. Слухач, що не виконав одну з призна-
чених вправ без поважної причини оцінюється “незадовільно”. За неможливості виконати 
вправу через хворобу чи травму (крім вправ на витривалість), що підтверджується докуме-
нтально (довідка начальника медичної служби університету), слухачу може призначатися 
рівноцінна вправа для заміни, що характеризує ту саму якість з визначеного переліку вправ 
(чи альтернативна вправа відповідно до наказу НУ №168 від 04.06.2019 Про затвердження 
Положення про організацію фізичної підготовки зі слухачами з обмеженими функціональ-
ними можливостями за показниками фізичного стану)  із загальною оцінкою від 0 до 100 
балів.  

Якість засвоєння навчального матеріалу за модуль здійснюється за результатами 
поточної успішності, оцінкою рівня методичної та фізичної підготовленості відповідно до 
вимог діючої Настанови з фізичної підготовки. 

Підсумковий контроль здійснюється шляхом проведення комплексного екзамену за 
всією програмою наприкінці навчання.  
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