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Про введення в дію Положення про 
організацію освітнього процесу у 
Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського . г \

Відповідно до вимог Закону України “Про вишу освіту5’, Положення про 
особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних 
закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах 
вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства оборони 
України від 20 липня 2015 року №346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 вересня 2015 року за № 1126/27571 та на виконання рішення Вченої 
ради університету від 27 січня 2020 року (протокол № 1) н а к а з у ю:

1. Ввести в дію Положення про організацію освітнього процесу у 
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, що 
додається.

2. Наказ начальника Національного університету оборони імені Івана 
Черняховського від 03 листопада 2016 року № 280 “Про введення в дію Положення 
про організацію освітнього процесу у Національному університеті оборони України 
імені Івана Черняховського” вважати таким, що втратив чинність.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
начальника університету.

4. Наказ довести згідно з розрахунком доведення.

Начальник Національного університету 
України імені Івана Черняховського^ 
генерал-лейтенант Анатолій СИРОТЕНКО
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І. Загальні положення

1.1. Положення про організацію освітнього процесу в Національному 
університеті оборони України імені Івана Черняховського (далі -  Положення) 
є основним нормативним документом, що регламентує організацію та 
проведення освітнього процесу в Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського (далі -  Університет або НУОУ).

Положення про організацію освітнього процесу в НУОУ визначає 
основні засади й принципи освітньої діяльності, особливості формування 
освітніх програм, їх реалізації і науково-методичного супроводу, оцінювання 
результатів навчання та присвоєння кваліфікації, забезпечення якості 
освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України “Про освіту”, 
“Про вищу освіту” та інших законів України, актів Кабінету Міністрів 
України, Статуту Університету, інших нормативно-правових актів у сфері 
вищої військової освіти та з врахуванням засад Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи.

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 здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення необхідних результатів навчання, й обліковується у кредитах 
ЄКТС.

ЄКТС забезпечує прозорість через такі засоби:
кредити ЄКТС, які є числовим еквівалентом індексу трудомісткості, що 

призначається навчальному курсу, щоб окреслити обсяг навчального 
навантаження слухачів, необхідний для його повного опанування.

інформаційний пакет, який дає письмову інформацію про навчальний 
заклад, його інституту, навчальні програми, організацію освітнього процесу, 
систему оцінювання тощо.

перелік оцінок з предметів, який показує здобутки слухачів у навчанні 
загальнозрозумілим способом і може легко передаватися з одного 
навчального закладу до іншого.

1.3. Освітня діяльність у НУОУ проводиться з метою забезпечення 
здобуття вищої та післядипломної освіти, задоволення інших освітніх потреб 
слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів), докторантів. Вона здійснюється на 
підставі ліцензій на провадження освітньої діяльності та передбачає видачу 
випускникам НУОУ документів про вищу та післядипломну освіту 
державного зразка за акредитованими освітніми програмами.

1.3.1. Освітня діяльність Університету спрямована на:
на підготовку кадрів вищої кваліфікації, зокрема офіцерів тактичного, 

оперативного, стратегічного рівнів, наукових і науково-педагогічних 
працівників та офіцерів запасу;
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створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізацІЇ 
людини; .

формування загальнолюдських та національних цінностей; 
створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти; 
розроблення та запровадження інноваційних педагогічних технологій; 
демократизацію освіти та освітнього процесу; 
розвиток неперервної освіти впродовж життя; 
інтеграцію вищої освіти в європейський і світовий простір.
Основними принципами освітньої діяльності Університету є: 
рівний доступ для здобуття вищої освіти на конкурсних засадах 

кожного вступника до університету;
гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; . , . .
незалежність освітньої діяльності Університету від впливу політичних 

партій, громадських і релігійних організацій;
нерозривність процесів навчання, виховання та науково-дослідницької 

роботи;
гарантування якості підготовки здобувачів вищої військової освіти; 
побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до 

рівнів Національної рамки кваліфікацій;
забезпечення єдиного підходу до розроблення освітніх програм всіх 

рівнів із обов’язковим урахуванням професійних стандартів, визначенням 
критеріїв оцінювання сформованих компетентностей;

забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки набутої кваліфікації 
здобувачами вищої військової освіти;

сумісність освітніх програм з міжнародними класифікаціями та 
стандартами вищої освіти;

активна участь усіх працівників Університету (керівного складу, 
науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, навчально- 
допоміжного, адміністративно-господарського персоналу) у забезпеченні 
якості освітньої діяльності Університету;

системне і систематичне проведення моніторингу якості освіти та 
освітньої діяльності Університету;

використання в освітньому процесі досвіду проведення 
антитерористичної операції, операції Об’єднаних сил та стандартів НАТО;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів;

єдність і наступність у навчанні від тактичного до оперативного та 
стратегічного рівнів підготовки;

постійне вдосконалення змісту навчання, орієнтація на новітні 
технології та методики навчання, максимальне використання в освітньому 
процесі технологій дистанційного навчання і сучасних інформаційно- 
аналітичних систем;

інтеграція освітніх та наукових підходів для інноваційного розвитку 
діяльності Університету.
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1.3.2. Перелік основних документів з організації освітньої діяльності в 
Університеті:

Статут Університету;
Положення про організацію освітнього процесу в НУОУ імені Івана 

Черняховського;
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в НУОУ імені Івана Черняховського;
ліцензії на провадження освітньої діяльності за певними 

спеціальностями та рівнями вищої освіти;
сертифікати про акредитацію освітніх програм за всіма 

спеціальностями;
стандарти вищої освіти для кожного ступеня вищої освіти за кожною 

спеціальністю (копії);
професійні стандарти військових професій, відповідно до яких 

здійснюється підготовка;
план основних заходів в НУОУ імені Івана Черняховського на 

навчальний рік за розділами: навчальна робота, наукова та науково-технічна 
діяльність, методична робота, розвиток матеріально-технічної бази, заходи 
матеріально-технічного (логістичного) забезпечення та інші заходи, графік- 
календар освітнього процесу на навчальний рік;

план-календар основних заходів в НУОУ імені Івана Черняховського 
на місяць;

розклади навчальних занять (екзаменаційних сесій); 
план роботи вченої ради в НУОУ імені Івана Черняховського на 

навчальний рік та протоколи засідань;
план підвищення кваліфікації в НУОУ імені Івана Черняховського на 

певний рік;
журнал реєстрації виданих дипломів (свідоцтв, сертифікатів); 
журнал реєстрації видачі академічних довідок;
наказ начальника в НУОУ імені Івана Черняховського про організацію 

освітньої діяльності на навчальний рік;
наказ начальника в НУОУ імені Івана Черняховського про розподіл 

навчального навантаження на навчальний рік;
звіт про діяльність в НУОУ імені Івана Черняховського за навчальний

рік.
1.3.3. Стандарт вищої освіти -  це сукупність вимог до змісту та 

результатів освітньої діяльності університету за кожним рівнем вищої освіти 
в межах кожної спеціальності.

Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої освіти 
в межах кожної спеціальності відповідно до Національної рамки кваліфікацій 
і використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та 
результатів освітньої діяльності Університету.

Стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю розробляються 
центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки (спільними 
проектними групами) з урахуванням узгоджених пропозицій Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України та 
затверджує їх за погодженням з Національним агентством із забезпечення 
якості вищої освіти.
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1.3.4. Професійний стандарт -  це затверджені в установленому 
порядку вимоги до компетентностей військового фахівця, що слугують 
основою для формування професійних кваліфікацій.

Із врахуванням професійних стандартів розробляються освітні 
стандарти і формується зміст освіти в межах кожної освітньої програми.

Професійний стандарт розробляється замовником на підготовку 
військових фахівців за участю представників Університету, погоджується з 
Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України та затверджується керівником органу 
військового управління, який є замовником на підготовку військових 
фахівців. . :

1.3.5. Перелік основних документів з організації освітньої діяльності у 
структурному підрозділі Університету (інституті, центрі):

Положення про інститут (центр);
план основних заходів інституту (центру) на навчальний рік за 

розділами: навчальна робота, методична робота, наукова і науково-технічна 
діяльність, розвиток матеріально-технічної бази, заходи логістичного 
забезпечення, інші заходи та за додатками: графік-календар освітнього 
процесу, графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

навчальні плани за кожною освітньою програмою та формою здобуття
освіти;

індивідуальні навчальні плани слухачів (курсантів, студентів, 
ад’юнктів);

план-календар основних заходів інституту (центру) на місяць; 
розклади навчальних занять (екзаменаційних сесій); 
план роботи вченої ради інституту (центру) на навчальний рік та 

протоколи засідань;
залікові книжки слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів); 
рейтингові списки слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів); 
журнали обліку навчальних занять слухачів (курсантів, студентів, 

ад’юнктів) за навчальними групами;
навчальні картки слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів); 
звіт про роботу інституту (центру) за навчальний рік.
1.3.6. Перелік документів з організації освітньої діяльності на кафедрі: 
Положення про кафедру;
план роботи кафедри на навчальний рік за розділами: навчальна 

робота, методична робота, наукова робота та додатками: розподіл 
навчального навантаження, графік контрольних (взаємних) відвідувань 
навчальних занять, графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників);

план-календар роботи кафедри на місяць;
журнал обліку навчального навантаження науково-педагогічних 

(педагогічних, наукових) працівників кафедри; 
протоколи засідання кафедри;
тематика атестаційних (кваліфікаційних, магістерських) робіт за 

профілем кафедри;
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перелік тем воєнно-наукової роботи слухачів (курсантів, студентів, 
ад’юнктів) за профілем кафедри;

звітні матеріали підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників кафедри;

журнал взаємних і контрольних відвідувань занять; 
журнал обліку виконання індивідуальних завдань за заочною та 

дистанційною формами здобуття освіти;
звіт про роботу кафедри за навчальний рік.
1.3.7. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
1.3.7.1. Перелік документів навчально-методичного забезпечення 

освітньої діяльності в Університеті:
освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми для кожного ступеня 

вищої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізацією);
професійні програми підготовки фахівців на курсах професійної 

підготовки відповідних рівнів військової освіти;
навчальні плани підготовки за спеціальностями (спеціалізаціями); 
навчальні плани курсів професійної підготовки; 
робочі навчальні плани за спеціальностями (спеціалізаціями); 
навчальні плани-програми курсів підвищення кваліфікації; 
збірники програм навчальних дисциплін за спеціальностями; 
плани-програми первинної військово-професійної підготовки.
1.3.7.2. Перелік документів навчально-методичного забезпечення в 

інституті (центрі):
робочі навчальні плани за спеціальностями (спеціалізаціями) (копії); 
навчальні плани-програми курсів підвищення кваліфікації (копії); 
збірники програм навчальних дисциплін за спеціальностями; 
плани-програми первинної військово-професійної підготовки.
1.3.7.3. Перелік документів навчально-методичного забезпечення на 

кафедрі:
робочі програми навчальних дисциплін;
навчально-методичні матеріали з кожної навчальної дисципліни 

(факультативу, курсу);
матеріали для проведення підсумкової атестації слухачів (курсантів, 

студентів, ад’юнктів).

1.4. Освітній процес в Університеті -  це інтелектуальна, творча 
діяльність у сфері вищої та післядипломної військової освіти і науки, що 
провадиться в Університеті через систему науково-методичних, педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання 
знань, умінь та набуття компетентностей особами, які навчаються, а також на 
формування гармонійно розвиненої особистості.

Мета освітнього процесу полягає у реалізації особистісного потенціалу 
слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів), докторантів, розвитку їх творчих, 
(креативних) здібностей, підготовці компетентних фахівців, спроможних 
задовольняти потреби особи і суспільства.

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 
демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від втручання
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будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських та релігійних 
організацій І здійснюється на засадах компетентнісного підходу.

Мовою викладання в Університеті є державна мова. З метою створення 
умов для міжнародної академічної мобільності може бути прийняте рішення 
про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими 
іноземними мовами (у навчально-науковому центрі підготовки офіцерів для 
багатонаціональних штабів мовою викладання, крім державної, є англійська 
та французька; для підготовки іноземних фахівців також використовується 
англійська або російська мова), забезпечивши при цьому знання здобувачами 
вищої освіти відповідної навчальної дисципліни державною мовою.

Індивідуалізація навчання -  це надання можливості слухачу (курсанту, 
студенту, ад’юнкту), докторанту самостійно обирати рівень вивчення наук 
(дисциплін) та їх перелік понад нормативні вимоги, передбачені освітньо- 
професійною програмою залежно від власних цілей, потреб, можливостей.

Складовою індивідуалізації є така організація освітнього процесу, за 
якої вибір способів, прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні 
особливості слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів), докторантів, рівень 
розвитку їх здібностей до навчання. Індивідуалізація освітнього процесу 
забезпечується такими заходами, як:

запровадження сучасного арсеналу форм і методів індивідуально- 
консультаційної (контактної) роботи науково-педагогічного працівника зі 
слухачами (курсантами, студентами, ад’юнктами), докторантами;

підвищення ролі індивідуальної компоненти під час організації 
самостійної роботи суб’єктів навчання;

використання всього арсеналу педагогічних, прийомів, засобів для 
створення умов, за яких кожна людина, що навчається, здобуває можливість 
виявити власну індивідуальність.

Основними формами індивідуалізації освітнього процесу є організація 
навчання за індивідуальними навчальними планами та застосування 
дистанційних технологій навчання.

Фундаменталізація навчання -  суттєве підвищення якості освіти і рівня 
компетентності фахівців способом модернізації змісту наук (дисциплін) і 
науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Основним завданням фундаментальної університетської освіти є 
створення умов для виховання і формування у слухачів (курсантів, студентів, 
ад’юнктів), докторантів сучасного наукового мислення, внутрішньої потреби 
у саморозвитку, самоосвіті впродовж військової служби.

Фундаменталізація освіти в НУОУ здійснюється за рахунок створення 
нових навчальних курсів у т.ч. факультативних, якісно відмінних від 
традиційних за структурою І змістом, спрямованістю на узагальнені, 
універсальні знання, які відповідають вимогам сьогодення та дозволяють 
застосовувати війська (сили) у бойових умовах, формування загальної 
культури і розвиток наукового мислення суб’єктів навчання та підвищення 
фундаментальної компоненти у науках (навчальних дисциплінах) діючих 
навчальних планів.
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1.5. Ступенева система Мїцої освіти
1.5.1. Освітній процес у НУОУ забезпечує можливість здобуття 

слухачами (курсантами, студентами, ад’юнктами), докторантами загальних 
та професійних компетентностей у військовій, гуманітарній, соціальній та 
інших сферах, необхідних для їх професійної діяльності, та гармонійного 
Інтелектуального, морального, духовного, патріотичного, естетичного і 
фізичного розвитку.

1.5.2. У НУОУ здійснюється підготовка фахівців за відповідними 
освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на 
таких рівнях вищої освіти:

перший (бакалаврський) рівень;
другий (магістерський) рівень; . . . .
третій (освітньо-науковий) рівень;
науковий рівень.
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає сьомому рівню 

Національної рамки кваліфікацій і  передбачає здобуття особою теоретичних 
знань та практичних умінь і навичок, достатніх для ефективного виконання 
завдань інноваційного характеру офіцера тактичного рівня.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою компетентностей, поглиблених теоретичних знань та умінь 
за обраною спеціальністю (спеціалізацією), загальних засад методології 
наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх 
для ефективного виконання завдань інноваційного характеру професіонала у 
сфері оборони, офіцера оперативно-тактичного або оперативно-стратегічного 
рівня. • • ■;. . .

. Третій (освітньо-!науковий) рівень вищої освіти відповідає дев’ятому 
кваліфікаційному рівню:: раціональної рамки кваліфікацій і передбачає 
здобуття особою компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для 
продукування нових ідей,[[розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та/або дорщницько-інноваційної діяльності, оволодіння 
методологією наукової; та 1 педагогічної діяльності, а також проведення 
власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, 
теоретичне та практичне зца^шія.

Науковий рівень івйЩ Ї̂ освіти відповідає десятому кваліфікаційному 
рівню Національної : 'ракцеи кваліфікацій і передбачає набуття 
компетентностей з розіробфння і впровадження методології та методики

іення нових системоутворюючих знань та/або 
рзв’язання важливої наукової або прикладної 
щюнальне або світове значення.
І світи на. кожному рівні вищої освіти передбачає 

відповідної освітньо-професійної (освітньо- 
наукової) аб><і>:1 ,'наукошї ;[||і|Ьограми, що є підставою для присудження 
відповідного' ріур^їя В|!^0 |̂|)фВИ'И:

бакалавр;.....................
магістрі!

дослідницької роботи, ;ст8о| 
прогресивних технологійУ:! 
проблеми, яка ̂ ає:загал$нр!гі| 

1.5.3. Здобуття вищої!і
успішне виконання , осшое
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доктор філософії;
доктор наук.

1.6. Система вищої військової освіти
1.6.1. Підготовка військових фахівців за призначенням здійснюється в 

Університеті на тактичному, оперативному та стратегічному рівнях.
Тактичний рівень вищої військової освіти передбачає здобуття 

курсантом компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для 
ефективного виконання завдань інноваційного характеру офіцера тактичного 
рівня

Оперативний рівень вищої військової освіти передбачає здобуття 
слухачем компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для 
ефективного виконання завдань Інноваційного характеру професіонала у 
сфері оборони, офіцера оперативного рівня.

Стратегічний рівень вищої військової освіти передбачає здобуття 
слухачем компетентностей, теоретичних знань та умінь, достатніх для 
стратегічного рівня.

1.6.2. Зміст, вищої та післядипломної військової освіти -  це 
обумовлені метою і потребами держави, суспільства та Збройних Сил 
України та особистості вимоги до компетентностей, національних цінностей, 
світогляду, громадських, професійних якостей майбутніх військових 
фахівців, що формуються та розвиваються в ході освітнього процесу в 
Університеті відповідно до вимог стандартів вищої та післядипломної освіти. 

Зміст вищої військової освіти формується з урахуванням: 
пріоритетів національних інтересів і національної безпеки; 
національних інтересів в інформаційній сфері, розвитку системи 

стратегічних комунікацій сектору національної безпеки і оборони України;
змін, що відбуваються в економіці, політиці, соціальних відносинах і 

суспільній свідомості;
новітніх досягнень науки, техніки, технологій і культури, що 

забезпечують широкий науковий кругозір військового фахівця;
4* • V •* * -перспектив розвитку воєнної науки, озброєння та військової техніки, 

способів ведення збройної боротьби. .
Здобуття вищої військової освіти на кожному рівні передбачає успішне 

виконання особою відповідної освітньо-професійної або освітньо-наукової 
програми, що є підставою для присудження відповідного ступеня вищої 
військової освіти:

вища військова тактична освіта;
вища військова оперативна освіта;
вища військова стратегічна освіта.
Прийом на навчання для здобуття вищої військової освіти на кожному 

рівні за ліцензованими спеціальностями здійснюється за конкурсом 
відповідно до Правил прийому до НУОУ імені Івана Черняховського, які 
щорічно затверджуються Вченою радою Університету і оприлюднюються на 
порталі пиои.ог§.иа.
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1.6.3. З метою забезпечення більшої відповідності системи підготовки 

військових фахівців вимогам замовників, досягненням світової та 
національної науки, техніки та технологій, реалізації власних наукових шкіл 
та науково-технічних розробок, визначення варіативної частини змісту освіти 
можливо введення нових спеціалізацій певної спеціальності. Відкриття нової 
спеціалізації ініціює випускова кафедра, яка на підставі аналізу стану та 
перспектив розвитку даної галузі і листів-підтримки замовників обґрунтовує 
доцільність цієї спеціалізації та обсягів підготовки фахівців. Пропозиції 
кафедри розглядаються на засіданні вченої ради інституту. При позитивному 
рішенні начальник інституту подає доповідну записку на ім’я начальника 
Університету з пропозицією про відкриття спеціалізації та витяг з протоколу 
засідання вченої ради інституту.

Далі питання відкриття спеціалізації розглядається на засіданні 
Методичної ради Університету, до якої, крім зазначених документів, 
додаються: варіативні частини освітньої програми, навчальний план, анотації 
навчальних дисциплін спеціалізації, довідки яро кадрове, навчально- 
методичне та матеріально-технічне забезпечення дисциплін спеціалізації.

Рішення Методичної ради Університету затверджується Вченою радою 
Університету і на його підставі видається наказ начальника Університету про 
відкриття спеціалізації відповідної спеціальності. Спеціалізації підлягають 
реєстрації у Міністерстві оборони України.

Закриття спеціалізації проводиться наказом начальника Університету 
на підставі подання начальника інституту.

II. Форми навчання

2.1. Підготовка військових фахівців (слухачів, курсантів, студентів) у 
ВВНЗ (ВНП ЗВО) здійснюється за очною (денною), заочною (дистанційною) 
формами здобуття освіти. Форми здобуття освіти можуть поєднуватися.

Підготовка ад’юнктів здійснюється відповідно до вимог нормативно- 
правових актів центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки 
та Міністерства оборони України.

2.2. Очна (денна) форма навчання є основною формою здобуття 
певного рівня вищої освіти з відривом від проходження військової служби.

Навчання за очною (денною) формою передбачає особистісний контакт 
науково-педагогічного працівника і слухача, що забезпечує набуття глибоких 
системних знань, стійких умінь. Слухачі (курсанти, студенти, ад’юнкти) 
денної форми навчання зобов’язані відвідувати всі види навчальних занять 
згідно з розкладом та своєчасно виконувати навчальні завдання відповідно до 
робочого (індивідуального) навчального плану та робочих програм 
навчальних дисциплін.

2.3. Заочна форма здобуття освіти.
2.3.1. Організація освітнього процесу при заочній формі здобуття 

освіти здійснюється для осіб офіцерського складу, державних службовців



Згідно 
з 

ори
гін

ал
ом

и
(далі -  слухачі-заочники), рядового, сержантського (старшинського) складу, 
(далі -  курсанти-заочники) і проводиться за навчальним (робочим 
навчальним) планом, розробленим Університетом на підставі навчального 
плану очної (денної) форми здобуття освіти за даною спеціальністю, і за 
програмами навчальних дисциплін, які є єдиними для очної (денної) і заочної 
форм здобуття освіти.

Строк навчання за заочною формою здобуття освіти залежить від 
спеціальності підготовки військових фахівців, визначається навчальним 
планом і може бути збільшений порівняно з очною формою, але не більше 
ніж на один рік.

Заочна форма здобуття освіти реалізовується шляхом проведення 
навчальних зборів в Університеті і самостійної роботи слухачів-заочників та 
курсантів-заочників (далі -  заочників) у період між навчальними зборами. 
Тривалість зборів у навчальному році, строк їх проведення визначаються 
графіком-календарем освітнього процесу Університету та навчальним 
планом. За поданням начальника Університету тривалість навчальних зборів 
на рік може бути змінена рішенням керівника (начальника), якому 
підпорядкований Університет в межах загального часу, який відводиться на 
збори за весь період навчання. Навчальна робота під час проведення зборів 
регламентується розкладом занять.

Із заочниками, які зараховані на перший курс, (настановчий) збір 
проводиться в першому семестрі навчального року зарахування до 
Університету. У період збору проводяться навчальні заняття, видаються 
завдання на міжзборовий період, даються методичні вказівки для самостійної 
роботи з навчальним матеріалом. Наступні збори в Університеті проводяться 
з метою систематизації знань, отриманих протягом самостійної роботи, 
поглиблення та закріплення цих знань на підсумкових заняттях, складання 
диференційованих заліків та екзаменів, а також для проведення установчих 
лекцій та інших видів навчальних занять за навчальними дисциплінами, які 
вивчаються у наступному навчальному році. Складання екзаменів, 
диференційованих заліків і виконання лабораторних робіт, передбачених 
навчальним планом, проводяться тільки в Університеті.

Наприкінці останнього навчального року проводиться підсумково- 
випускний збір. На його проведення додатково до часу, який встановлено на 
навчальний збір, виділяється час на розроблення атестаційних 
(кваліфікаційних, дипломних, магістерських) робіт, а також час для 
підготовки і проходження атестації здобувачів вищої освіти.

Університет забезпечує заочників підручниками, навчальними і 
навчально-методичними посібниками, розробками та іншими навчально- 
методичними матеріалами. Кафедри Університету згідно з робочими 
програмами навчальних дисциплін розробляють і видають заочникам 
контрольні роботи, завдання для курсових робіт (проектів), теми рефератів та 
інші навчальні завдання, а також методичні вказівки щодо їх виконання. 
Комплектування навчальних груп, визначення змісту індивідуальних 
навчальних завдань, у тому числі атестаційних робіт, проводяться з 
урахуванням посад та особливостей службової діяльності заочників.
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Університет надає заочникам змогу отримувати консультації, 
користуватися обчислювальними центрами, бібліотеками, складати 
диференційовані заліки й екзамени також і в період між навчальними 
зборами.

Виконання індивідуальних завдань планується на весь період 
навчання з розрахунку не більше трьох завдань на місяць. Усі письмові 
роботи подаються до Університету для рецензування і попередньої оцінки. 
Строк їх рецензування на кафедрах не повинен перевищувати сім днів. 
Остаточна оцінка виставляється після співбесіди викладача із заочником з 
виконаних Індивідуальних завдань. Захист курсових робіт (проектів) 
проводиться на кафедрі.

Індивідуальні завдання, якість виконання яких визнана рецензентом 
незадовільною, повертаються заочнику із зауваженнями для доопрацювання і 
повторно подаються до Університету.

Пересилання навчальних і методичних матеріалів для заочників 
оплачується Університетом за рахунок коштів, які виділяються на навчальні 
витрати. Матеріали надсилаються за місцем служби заочників на адресу 
командирів військових частин Збройних Сил України, керівників установ Та 
організацій Міністерства оборони України.

2.3.2. Черговий навчальний збір проводиться із заочниками, які до дня 
відправлення виклику на збір виконали всі індивідуальні завдання, 
передбачені робочими програмами навчальних дисциплін на поточний 
навчальний рік. Дозволяється викликати на збори заочників, які до дня 
відправлення виклику виконали індивідуальні завдання з навчальних 
дисциплін, з яких проводиться підсумковий контроль. У цьому випадку вони 
зобов’язані виконати завдання, що залишилися, упродовж навчального збору 
до початку підсумкового контролю за навчальну дисципліну.

Про час прибуття на навчальний збір заочникам повідомляється за 
один місяць до його початку. Виклик направляється на ім’я командира 
(керівника) військової частини (установи, організації), а його копія -  
заочнику.

Заочники, які склали всі звітності поточного курсу навчання, наказом 
начальника Університету переводяться на наступний курс навчання.

Заочники, які не склали екзамени з однієї або двох навчальних 
дисциплін, повинні ліквідувати навчальну заборгованість у строк, 
установлений начальником Університету, але не пізніше чергового 
навчального збору. У разі тяжкої хвороби або смерті близьких родичів 
заочника, у разі пожежі або стихійного лиха, що завдало шкоди майну його, в 
інших випадках, коли необхідна особиста присутність заочника в сім’ї, 
повторне складання екзаменів дозволяється в період поточного збору у строк, 
установлений начальником Університету.

Заочники, які без поважаних причин не виконали навчальний план (не 
ліквідували академічну заборгованість у встановлений строк, систематично 
не виконують індивідуальні завдання або не склали в період навчального 
збору звітність з трьох і більше навчальних дисциплін та в інших випадках, 
передбачених чинним законодавством), відраховуються з Університету.
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Заочники, які не виконали індивідуальні завдання або не склали 
екзамени і заліки з поважних причин, ліквідують академічну заборгованість у 
строк, установлений начальником Університету, Рішенням начальника 
Університету вони залишаються на повторне навчання на поточному курсі, 
але не більше двох разів протягом усього строку навчання, зі звільненням від 
повторного виконання Індивідуальних завдань,, а також повторного 
складання екзаменів і заліків з тих навчальних дисциплін, з яких отримано 
позитивні оцінки.

2.3.3. Створення належних умов для успішної самостійної роботи 
заочників покладається на командирів військових частин (керівників установ, 
організацій), які зобов’язані:

звільняти щорічним наказом заочників від планової індивідуальної 
підготовки (від систематичних, періодичних та контрольно-залікових занять, 
крім фізичної та вогневої підготовки);

призначати консультантів заочникам (за їх клопотанням) з числа 
найбільш підготовлених, досвідчених офіцерів;

затверджувати план самостійної роботи заочникам на наступний 
навчальний рік, своєчасно за викликом начальника Університету відряджати 
їх на навчальні збори;

направляти заочників у службові відрядження та на інші заходи з 
урахуванням строків проведення навчальних зборів в Університеті;

направляти начальнику Університету відомості про заочника 
відповідно до запитів, надсилати службові характеристики і копії службових 
карток на них під час відбуття на підсумково-випускний збір;

порушувати клопотання перед начальником Університету щодо 
припинення заочного навчання підпорядкованих військовослужбовців, якщо 
вони не можуть поєднувати виконання обов’язків за займаною посадою з 
навчанням або припускаються грубих порушень військової дисципліни (до 
клопотання додається службова характеристика і завірена копія службової 
картки заочника).

III. Освітні програми.

3.1. Освітня діяльність в Університеті на різних рівнях освіти 
здійснюється за відповідними освітніми, освітньо-професійними, освітньо- 
науковими програмами (надалі -  Освітні програми).

3.2. Освітні програми Університету спрямовані на:
здобуття особами, які навчаються, вищої освіти за ступенями 

бакалавра, магістра, доктора філософії;
підвищення кваліфікації (освітньої і/або професійної) здобувачами 

вищої освіти у межах того самого рівня Національної рамки кваліфікацій.
Особам, які успішно опанували відповідну Освітню програму, 

Університет гарантує отримання відповідного диплома або атестата та/або 
сертифіката.
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3.3. Зміст Освітніх програм Університету має забезпечувати 

формування в осіб, які навчаються, ключових компетентностей, що необхідні 

для самореалізації, активної громадянської позиції, зокрема: 

формування духовних і моральних цінностей на рівні, який сприятиме 

їх інтеграції у суспільство та становленню активної громадянської позиції;  

формування картини світу, що адекватна сучасному рівню наукових 

знань (відповідно до рівня вищої освіти), базових компетентностей у сфері 

науки та техніки;  

комунікативну компетентність, культурну освіченість; 

сприяння багатогранному розвитку особистості, у тому числі 

формування вміння навчатися з відповідним рівнем самостійності, 

критичного мислення, творчого підходу, ініціативності, здатності 

розв’язувати проблеми із застосуванням здобутих знань і навичок, оцінювати 

ризики та вміння прийняти рішення. 

 

3.4. Освітні програми вищої освіти розробляються з урахуванням вимог 

стандарту вищої освіти відповідної спеціальності (обсяг кредитів ЄКТС, 

перелік компетентностей випускника, результати навчання, форми атестації 

здобувачів вищої освіти, вимоги до наявності системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти), вимог професійних стандартів  

 

3.5. Обсяг Освітніх програм вищої освіти визначається у кредитах 

ЄКТС і становить звичайно (якщо інше не визначене стандартом вищої 

освіти): 

за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти – 180-240 кредитів ЄКТС; 

за освітнім рівнем магістра освітньо-професійна програма –  90-120 

кредитів ЄКТС;  

за освітньо-науковим рівнем доктора філософії – 4 роки, обсяг 

освітньої складової частини освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії визначається у межах від 30 до 60 кредитів ЄКТС, відповідно до 

вимог стандарту вищої освіти певної спеціальності.  

Обсяг Освітніх програм, які не передбачають здобуття ступенів вищої 

освіти (підвищення кваліфікації тощо), визначаються в годинах.  

 

 

3.6. Нормативна тривалість навчання за Освітніми програмами 

визначається в академічних роках. Для рівнів вищої освіти навчальне 

навантаження здобувача освіти денної форми зазвичай становить 60 кредитів 

ЄКТС за один академічний рік.  

 

 

3.7. Мовою викладання та оцінювання за Освітнім програмами в 

Університеті є державна мова, при цьому одна або кілька дисциплін можуть 

викладатися іншим (іноземними) мовами.  
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Використання Іноземних мов за спільними програмами з іноземними 
закладами вищої освіти здійснюється відповідно до законодавства.

3.8. Опис Освітньої програми включає:
профіль програми (опис мети програми, програмних компетентностей і 

результатів навчання, особливостей викладання, оцінювання та ресурсного 
забезпечення, вимоги до здобувачів вищої освіти, які можуть розпочати 
навчання за програмою тощо);

перелік компонентів (складових) освітньої програми;
опис форм атестації здобувачів освіти.
Додатком до Освітньої програми є навчальний план, що визначає (у 

кредитах ЄКТС) перелік та обсяги навчальних дисциплін, послідовність їх 
вивчення; форми проведення навчальних занять, їх обсяг; графік освітнього 
процесу; форми поточного та підсумкового контролю.

Вимоги щодо змісту та форми опису Освітніх програм схвалює Вчена 
рада Університету й затверджує начальник Університету.

Мова (мови) викладання та оцінювання окремих освітніх компонентів 
(складників), якщо вона (вони) відмінні від державної, зазначаються в описі 
Освітньої програми та в навчальному плані.

3.9. Освітні програми Університету орієнтовані на здобу'вача вищої 
освіти та створюють умови для формування індивідуальних траєкторій 
навчання.

Освітні програми мають проектуватись у спосіб, що сприяє розвитку 
певного набору корисних і необхідних для академічної, професійної і/або 
професійно-технічної сфери компетентностей, допомагає своєчасно 
адаптуватися до професійних потреб осіб, які навчаються.

ЗЛО. Безпосереднє керівництво Освітньою програмою за рівнями 
вищої освіти здійснює гарант Освітньої програми -  штатний науково- 
педагогічний працівник Університету, для якого Університет є основним 
місцем роботи, що має науковий ступінь і/або вчене звання за відповідною 
або спорідненою з Освітньою програмою спеціальністю, стаж науково- 
педагогічної і/або наукової роботи не менше 10 років. Один науково- 
педагогічний працівник може бути гарантом тільки однієї Освітньої 
програми.

Гарант Освітньої програми несе персональну відповідальність за 
забезпечення якості викладання та навчання на Освітній програмі, своєчасне 
надання інформації із моніторингу програми та її акредитацію. Призначення 
гарантів Освітніх програм, за доданням учених рад відповідних структурних 
підрозділів або вченої ради Університету, здійснюється наказом начальника 
Університету. Відсутність в Освітньої програми гаранта є формальною 
підставою для її припинення (закриття).

Структурні підрозділи для забезпечення якості викладання та навчання 
на Освітній програмі можуть створювати комітет Освітньої програми, до 
складу якого входять науково-педагогічні працівники (зазвичай із числа
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членів робочої групи, яка розробляла проект програми), представники 
здобувачів вищої освіти та замовники (за згодою).

ЗЛІ. Відповідальність за високий професійний рівень науково- 
педагогічних, педагогічних і • наукових працівників, які беруть участь у 
забезпеченні Освітніх програм, наявність необхідних інформаційних 
ресурсів, спеціалізованого обладнання та приміщень, об’єктивність і 
відкритість процесів оцінювання результатів навчання осіб, що навчаються, 
відповідність процедур оцінювання рівню кваліфікації і спеціальності 
покладається на Університет.

3.12. Відкриття Освітніх програм:
3.12.1. Освітні програми Університету відкриваються за ліцензованими 

спеціальностями задля забезпечення потреб держави (суспільства) у 
висококваліфікованих військових фахівцях.

3.12.2. Розроблення проекту Освітньої програми можуть ініціювати 
кафедри Університету, а також окремі штатні науково-педагогічні 
працівники.

Для розроблення проекту програми ініціатори формують проектну 
групу, мінімальні вимоги до кадрового складу якої визначають Ліцензійні 
умови провадження освітньої діяльності закладів освіти і чинні документи, 
що регламентують питання Освітніх програм.

3.12.3. Відкриття Освітніх програм складається з таких етапів:
1) обґрунтування необхідності відкриття програми (формування 

пояснювальної записки);
2) попереднє погодження методичною комісією структурного 

підрозділу та Методичною радою;
3) розроблення проекту опису Освітньої програми та проекту 

навчального плану;
4) експертиза проектних матеріалів (пояснювальної записки, опису 

Освітньої програми та проекту навчального плану): внутрішня оцінка на 
рівні структурного підрозділу, зовнішня фахова експертиза, внутрішня 
оцінка на рівні Університету;

5) затвердження проекту Освітньої програми.
3.12.4. Прийняття рішення щодо відкриття та закриття будь-якої 

Освітньої програми в Університеті здійснюється за таких умов:
1) дотримання принципу прозорості;
2) проведення консультацій усіх зацікавлених сторін (науково- 

педагогічні працівники, здобувачі вищої освіти, замовники);
3) оцінка необхідного методичного, кадрового та матеріального 

забезпечення;
4) здійснення оцінки ризиків;
5) проведення зовнішньої експертизи;
6) забезпечення відкритого розгляду Освітньої програми (проекту 

Освітньої програми) та результатів оцінок й експертиз,
3.12.5. Рішення про відкриття або закриття Освітньої програми 

ухвалює Вчена рада Університету за поданням Методичної ради
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Університету з урахуванням Концепції освітньої діяльності, Стратегії 
розвитку Університету, цього та інших положень.

3.13. Моніторинг, зміна та закриття Освітніх програм
3.13.1. Моніторинг Освітніх програм здійснюється на локальному та 

університетському рівнях. Вимоги до локального та універитетського 
моніторингу за поданням Методичної ради Університету затверджуються 
начальником Університету.

Локальний моніторинг здійснюють зазвичай члени робочої групи 
програми (комітет Освітньої програми) за участі профільних кафедр із 
залученням представників слухацької (курсантської) ради. Відповідальність 
за організацію та проведення локального моніторингу Освітньої програми 
покладається на її гаранта. Результати локального моніторингу не менш ніж 
раз на рік обговорюються на методичній комісії структурного підрозділу, 
Методичній раді Університету і вченій раді відповідного структурного 
підрозділу та Вченій раді Університету.

Організація та здійснення університетського моніторингу, метою якого 
є узагальнення та поширення кращих практик у межах Університету, 
своєчасне виявлення негативних тенденцій, допомога у формуванні 
самозвітів для акредитації Освітніх програм і формування фактологічної бази 
для інституційної акредитації, покладається на науково-методичний центр 
організації освітньої діяльності Університет}'-. Методичні комісії та вчені 
ради структурних підрозділів готують аналітичні матеріали для Методичної 
ради та Вченої ради Університету за звітами щодо локального моніторингу.

Необхідним складником локального та загально-університетського 
моніторингу є опитування здобувачів освіти, випускників і замовників щодо 
їхньої задоволеності Освітньою програмою, її компонентами, організацією та 
забезпеченням освітнього процесу, науково-педагогічним складом.

3.13.2. Основними підставами для зміни та/або закриття Освітніх 
програм є:

зміни у нормативних документах, які регулюють питання змісту освіти 
за відповідним рівнем спеціальністю, у тому числі прийняття нових освітніх і 
професійних стандартів;

результати моніторингу, якщо ними встановлено:
невідповідність розрахованого навантаження реальному навантаженню 

здобувача вищої освіти на опанування програми у цілому та/або вивчення 
навчальних дисциплін;

недостатній рівень опанування програмних результатів навчання 
більшістю здобувачів вищої освіти;

недостатню валідність результатів оцінювання;
інші факти, які свідчать про недосягнення визначених Освітньою 

програмою цілей і/або недотримання вимог стандартів забезпечення якості;
інші визначені законодавством України обставини.
3.13.3. Внесення змін до Освітніх програм і прийняття рішення про їх 

припинення здійснюються з дотриманням тих самих умов і в тому самому 
порядку, що й затвердження.
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3.14. Умови доступу до Освітніх програм
3.14.1. Основними умовами доступу особи до навчання за Освітньою 

програмою для здобуття освіти на відповідному рівні (ступені) є наявність у 
неї документа, який засвідчує здобуття освітньої кваліфікації за попереднім 
рівнем (ступенем) освіти, а також проходження конкурсного відбору або 
відповідність конкурсним вимогам, зокрема:

особа має право здобути ступінь бакалавра за умови наявності в неї 
повної загальної середньої освіти;

умовою вступу на навчання для здобуття ступеня магістра є наявність 
ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії мають 
право претендувати особи, які здобули ступінь магістра або мають рівень 
вищої освіти, що дорівнюється до ступеня магістра;

доступ до програм, які не передбачають отримання диплома про освіту, 
мають особи, рівень освіти яких відповідає рівню програми, або особи, що 
отримають відповідний програмі рівень разом із завершенням навчання;

доступ до програм післядипломної освіти (спеціалізація, 
перепідготовка, підвищення кваліфікації, стажування) мають особи з 
відповідним рівнем вищої освіти.

Для кожної Освітньої програми можуть визначатися додаткові умови 
доступу. Умови доступу до програм спільного та подвійного дипломування 
визначаються для кожної програми окремо.

3.14.2. При визначенні права на навчання в Університеті визнання 
документів про освіту інших держав здійснюється в установленому порядку.

3.14.3. Конкретні вимоги щодо умов доступу до Освітніх програм 
наводяться у Правилах прийому до Університету на відповідний рік, які 
формуються відповідно до затвердженого Положення.

IV. Організація освітнього процесу в Університеті

4.1. Професійна, освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 
підготовки військових фахівців -  система освітніх компонентів на 
відповідному рівні військової освіти та ступеня вищої освіти в межах 
спеціальності, що визначає вимоги до рівня підготовки та освіти осіб, які 
можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних 
дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів 
Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі -  ЄКТС), 
необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати 
навчання (компетентності), якими повинен оволодіти з добувач.

Професійна, освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма 
підготовки військових фахівців розробляється робочою групою вищого 
військового навчального закладу (військового навчального підрозділу 
закладу вищої освіти (ВВНЗ (ВНП ЗВО)) за участю представників замовника 
на підготовку військових фахівців, погоджується з Департаментом військової 
освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони
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України та затверджується вченою радою ВВНЗ (ВНП ЗВО).

4.2. Навчальний план підготовки військових фахівців Університету 
(далі -  навчальний план) розробляється на підставі професійної, освітньо- 
професійної (освітньо-наукової) програми та визначає перелік та обсяг 
навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення навчальних 
дисциплін, види навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, 
форми підсумкового контролю.

Навчальний план розробляється за відповідним ступенем вищої освіти 
та рівнем військової освіти структурними навчальними підрозділами 
Університету, які відповідають за підготовку військових фахівців за 
відповідними спеціальностями та спеціалізаціями, під методичним 
керівництвом та у взаємодії з науково-методичним центром організації 
освітньої діяльності.

Навчальний план підписується керівником структурного навчального 
підрозділу, погоджується із заступником начальника Університету з 
навчальної роботи та затверджується вченою радою ВВНЗ.

Під час розроблення навчальних планів підготовки військових 
фахівців в Університеті необхідно дотримуватися таких основних вимог:

навчальний план розробляється на весь строк (період) навчання 
слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) в Університеті та діє до 
затвердження нових професійних, освітньо-професійних (освітньо-наукових) 
програм;

навчальний план поділяється на навчальні роки, кожний з яких, як 
правило, має два семестри, тривалість семестру визначається навчальним 
планом;

обліковою одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження 
слухача (курсанта, студента, ад’юнкта) в Університеті є кредит ЄКТС; 

обсяг одного кредиту ЄКТС становить ЗО годин; 
тривалість академічної години -  45 хвилин;
резерв навчального часу -  не менше 2 кредитів ЄКТС на рік навчання; 
тижневе навантаження слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) на 

виконання навчального плану за освітньо-професійною (освітньо-науковою) 
програмою та програмою курсів професійної підготовки становить не більше
2 кредитів ЄКТС;

співвідношення самостійної роботи слухача (курсанта, студента) та 
навчальних занять під керівництвом викладача становить: магістр не менше 
ніж 1/2, бакалавр не менше ніж 1/3 загального обсягу кредитів ЄКТС, 
відведених на вивчення конкретної навчальної дисципліни;

тривалість самостійної роботи та навчальних занять під час 
підготовки фахівців на курсах професійної підготовки визначається 
відповідно до потреб;

обсяг контрольних заходів підсумкового контролю (тривалість 
екзаменаційних сесій) не повинен перевищувати 15 % бюджету навчального 
часу на навчальний рік.

Для кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки формується 
збірник програм навчальних дисциплін, що підписується начальником
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інституту (центру), де здійснюється підготовка військових фахівців за 
визначеною спеціальністю, погоджується із заступниками начальника 
Університету з навчальної роботи, а для підготовки фахівців освітнього рівня 
доктора філософії та доктора наук -  і заступником начальника Університету з 
наукової роботи, та затверджується начальником Університету.

4.3. Робочий навчальний план складається окремо на кожний курс 
(рік) навчання для конкретизації планування освітнього процесу за 
відповідною спеціальністю (спеціалізацією) з урахуванням навчальних 
дисциплін, які обрані здобувачами вищої освіти, та містить графік освітнього 
процесу, назви навчальних дисциплін, розподіл навчального часу за 
семестрами та видами навчальних занять, індивідуальні. завдання, форми 
контролю, види практик та форми атестації.

Робочий навчальний план розробляється структурним підрозділом 
Університету під методичним керівництвом та у взаємодії з науково- 
методичним цетром організації освітньої діяльності, підписується керівником 
структурного підрозділу, погоджується заступником начальника 
Університету з навчальної роботи та затверджується начальником 
Університету.

4.4. Програма навчальної дисципліни визначає роль і місце навчальної 
дисципліни в загальній структурі змісту підготовки військових фахівців, мету 
й головні завдання її вивчення, розкриває механізм реалізації мети та 
інформаційний обсяг навчальної дисципліни, рівень сформованості вмінь, 
знань та компетентностей, перелік рекомендованих джерел інформації, інших 
дидактичних та методичних матеріалів, критерії оцінювання знань, форми та 
засоби діагностики успішності навчання.

Програма навчальної дисципліни розробляється кафедрою, на кожну 
навчальну дисципліну, передбачену навчальним планом підготовки 
військового фахівця, на підставі компетентностей, які визначені у відповідній 
професійній, освітньо-професійній (освітньо-науковій) програмі підготовки, 
обговорюється на засіданні кафедри та ухвалюється вченою радою 
структурного підрозділу Університету, до складу якого входить кафедра, та 
затверджується його керівником.

4.5. Робоча програма навчальної дисципліни розробляється на підставі 
програми навчальної дисципліни та навчального плану (робочого 
навчального плану) на весь період викладання навчальної дисципліни та 
визначає порядок і послідовність засвоєння змісту навчання, розподіл його за 
організаційними формами вивчення дисципліни (навчальні заняття, 
самостійна робота, виконання індивідуальних завдань, контрольні заходи) та 
видами навчальних занять (лекція, лабораторне, практичне, семінарське, 
групове заняття, групова вправа, індивідуальне заняття, тактичне (тактико- 
спеціальне, тактико-стройове) заняття, КШН, воєнна (воєнно-спеціальна) гра, 
консультація), конкретизує інформаційно-методичне і логістичне 
забезпечення, заплановані результати навчання, критерії оцінювання рівня ї ї
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засвоєння, а також форми та засоби поточного і семестрового контролю.
Структурні складові робочої програми навчальної дисципліни: опис 

навчальної дисципліни, очікувані результати навчання, структура та зміст 
навчальної дисципліни, види, теми навчальних занять та навчальні питання, 
завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи здійснення 
контролю, схема нарахування балів, які отримують слухачі (курсанти, 
студенти, ад’юнкти) під час поточного та підсумкового оцінювання, 
література (основна, допоміжна), інформаційні джерела.

Розподіл навчального часу дисципліни за семестрами та видами 
занять у робочій програмі навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 
програми навчальної дисципліни.

Робоча програма навчальної дисципліни розробляється кафедрою, 
обговорюється на засіданні кафедри та затверджується керівником 
(начальником) структурного навчального підрозділу, до складу якого 
входить кафедра.

Коригування змісту робочої програми навчальної дисципліни 
здійснюється за потреби щорічно до початку нового навчального року.

Зміни, які вносяться після затвердження робочої програми навчальної 
дисципліни з метою оперативного впровадження в освітній процес вимог 
замовників щодо підвищення якості підготовки офіцерських кадрів в 
Університеті, у тому числі щодо посилення практичної складової підготовки 
військових фахівців, впровадження досвіду бойових дій, результатів 
наукових досліджень, удосконалення змісту . навчання та методики 
викладання навчальної дисципліни, нових елементів матеріально-технічної 
бази (МТБ), оновленої навчально-методичної літератури тощо, 
обговорюються на засіданні кафедр та затверджуються керівником 
(начальником) структурного навчального підрозділу, до складу якого 
входить кафедра.

4.6. Розклад навчальних занять є основним планувальним документом 
організації освітнього процесу Університету.

Розклад навчальних занять складається, як правило, на семестр (курс 
професійної підготовки) навчальною частиною структурного навчального 
підрозділу Університету спільно з науково-методичним центром організації 
освітньої діяльності та затверджується начальником Університету. Розклад 
навчальних занять слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) (за потреби) 
погоджується з заступником начальника Університету з навчальної роботи.

У разі необхідності коли підготовка слухачів (курсантів, студентів) 
передбачає польоти, водіння бойових машин і бойові стрільби та інші заходи 
практичної підготовки дозволяється складання розкладу занять на місяць.

У розкладі навчальних занять відображаються: 
номери та назви навчальних підрозділів; 
назва навчальної дисципліни або умовне її позначення; 
дата, місце проведення, номер теми та вид заняття; 
прізвище керівника заняття.
КШН, факультативи, воєнні ігри проводяться безперервно відповідно
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до планів їх проведення.
Розклад навчальних занять доводиться до відома науково- 

педагогічних (педагогічних) працівників та підрозділів слухачів (курсантів, 
студентів, ад’юнктів) у встановленому порядку.

4.7. Реалізація здобувачами вищої освіти права на вільний вибір 
навчальних дисциплін

4.7.1. Порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний 
вибір навчальних дисциплін (далі — порядок) визначає порядок реалізації 
передбаченого Законом України “Про вищу освіту” (пункт 15 частини 
першої статті 62) права на вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої 
освіти Університету.

Вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін надається в 
обсязі не меншому як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС та створює 
умови для досягнення наступних цілей:

поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та 
здобути додаткові спеціальні професійні компетентності;

поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні 
компетентності в межах спеціальності;

ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях 
знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними та 
фаховими компетентностями.

На підставі цього порядку забезпечуються умови для визначення 
процедур:

доведення до здобувачів вищої освіти переліку навчальних дисциплін 
вільного вибору;

здійснення вибору здобувачами вищої освіти Університету навчальних 
дисциплін вільного вибору із дисциплін вибіркової частини навчального 
плану; і

організації подальшого вивчення обраних вибіркових дисциплін;
визнання результатів навчання за обраними вибірковими 

дисциплінами.
4.7.2. На вибір здобувачам вищої освіти пропонуються виключно 

дисципліни^ які зазначені як вибіркові навчальні дисципліни у навчальних 
планах підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною спеціальністю 
(спеціалізацією) та визначають спеціалізовану підготовку здобувача вищої 
освіти в мЬжах обраної освітньої програми і спрямовані на досягнення 
поглибленого рівня знань і вмінь в окремих розділах майбутнього фаху.

4.7.3. Вдобувачу вищої освіти може бути відмовлено у реалізації його 
вибору і запропоновано здійснити новий вибір у таких випадках:

якщо наслідком вибору навчальних дисциплін є передбачувана 
недостатня для присвоєння академічної кваліфікації кількість кредитів 
відповідного освітнього рівня;

якщо наслідком вибору навчальних дисциплін є перевищення 
встановленого максимуму кількості годин встановлених навчальним планом 
для вивчення всіх вибіркових навчальних дисциплін, які здобувач вищої
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освіти може опановувати за період навчання та/або кількості підсумкових 
(семестрових) форм контролю;

якщо наслідком вибору навчальної дисципліни передбачається 
формування академічної заборгованості у зв’язку із відсутністю необхідного 
рівня вхідних знань та вмінь.

У випадку, якщо здобувачу вищої освіти відмовлено у здійсненому ним 
виборі із зазначених причин, йому надається можливість здійснити 
повторний вибір.

4.7.4. Обрані здобувачем вищої освіти навчальні дисципліни 
затверджуються начальником інституту, в якому він навчається, як 
невід’ємна складова індивідуального навчального плану. Невиконання будь- 
якої з позицій індивідуального навчального плану є академічною 
заборгованістю. Зміна обраних дисциплін не допускається,

4.7.5. За результатами реалізації права здобувача вищої освіти на 
вільний вибір до його індивідуального навчального плану мають бути 
включені види навчального навантаження, сукупний обсяг обов’язкової і 
вибіркової складових, який (у кредитах ЄКТС) дозволяє зарахування 
виконання навчального плану і переведення на наступний курс або допуск до 
атестації.

4.7.6. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових 
індивідуального плану здобувача вищої освіти, незалежно від шляхів 
реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в 
освітній програмі, за якою навчається здобувач вищої освіти.

4.7.7. Порядок вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін
4.7.7.1. Терміни проведення процедур вибору здобувачами вищої 

освіти навчальних дисциплін визначаються із необхідності своєчасного (для 
планування та організації освітнього процесу, його методичного і кадрового 
забезпечення) формування навчальних груп і лекційних потоків.

Здобувачі вищої освіти денної форми навчання реалізовують своє 
право вибору навчальних дисциплін, для дисциплін навчання яких 
заплановано у першому півріччі першого року навчання, протягом першого 
тижня навчання.

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які навчаються за 
освітніми програмами, згідно з якими заплановано проведення вибіркових 
дисциплін у другому півріччі першого року навчання та у наступних 
семестрах, вибір організовується впродовж перших двох місяців навчання,

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання вибір вибіркових 
дисциплін організовується впродовж настановної сесії,

4.7.7.2. Процедура вибору здобувачами вищої освіти вибіркових 
навчальних дисциплін здійснюється за наступною схемою:

ознайомлення здобувачів вищої освіти з навчальними дисциплінами 
Переліку навчальних дисциплін професійно-спеціальної підготовки 
(вибіркові дисципліни) навчального плану (відповідної спеціальності, 
спеціалізації) шляхом доведення змісту навчального плану за освітньою 
програмою, за якою вони навчаються. .
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вибір здобувачами вищої освіти вибіркових дисциплін здійснюється 
шляхом подачі рапорту на ім’я начальника інституту після ознайомлення з 
Переліком навчальних дисциплін професійно-спеціальної підготовки 
(вибіркові дисципліни) навчального плану (відповідної спеціальності, 
спеціалізації).

4.7.7.3 .Рапорти здобувачів вищої освіти, щодо дисциплін вільного 
вибору, узагальнюються і на підставі того якій дисципліні надало перевагу 
більша кількість здобувачів вищої освіти за однією спеціальністю 
(спеціалізацією), визначаються навчальні дисципліни вільного вибору (за 
відповідними спеціалізаціями інститутів) які будуть вивчатися та 
затверджуються рішенням начальника інституту.

Рапорти зберігаються у навчальних частинах інститутів впродовж 
усього терміну навчання.

4.7.7.4. На підставі рішення начальника інституту, впродовж тижня з 
моменту його прийняття, навчальна частина інституту формує навчальні 
підгрупи відповідно за обраними дисциплінами.

Обрані здобувачами вищої освіти дисципліни вносяться до їх 
індивідуальних навчальних планів. .

4.8. Організація освітнього процесу в умовах особливого періоду
4.8.1. Основними завданнями Університету в особливий період є:
провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує

здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня;
провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу;
формування особистості , шляхом патріотичного, правового, 

екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу 
моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності;

забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, 
наукової та інноваційної діяльності;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього 
процесу їхніх здібностей і талантів;

налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної 
діяльності в галузі освіти, науки.

4.8.2. В особливий період посади науково-педагогічних працівників, 
що підлягають комплектуванню військовослужбовцями, заміщуються 
докторантами, ад’юнктами та особами офіцерського складу, які мають 
відповідний рівень вищої освіти,. необхідну військову, спеціальну та 
методичну підготовку, досвід військової служби, здатними якісно 
проводити навчальні заняття та виховувати слухачів і курсантів на рівні 
вимог, що висуваються до осіб офіцерського складу Збройних Сил 
України.

Конкурс на заміщення посад науково-педагогічних працівників в 
особливий період не проводиться.
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На посади науково-педагогічних працівників, що підлягають 
комплектуванню працівниками Збройних Сил України, призначаються 
військовозобов’язані та громадяни України призовного віку, які мають 
повну вищу освіту за спеціальністю згідно з посадою та досвід 
викладацької роботи.

4.8.3. Підготовка військових фахівців в особливий період 
здійснюється згідно з рішенням начальника Університету таким чином:

Терміни для дострокових випусків встановлено:
для слухачів стратегічного та оперативного рівнів підготовки:
I курсу навчання -  до 4 місяців,
II курсу навчання -  до 2 місяців.
для курсантів тактичного рівня підготовки:
І та II курсу навчання -  до 6 місяців,
III курсу -  до 3 місяців, .
IV курс -  до 2 місяців.
4.8.4. Навчальний час для дострокового випуску та підготовки слухачів 

та курсантів в особливий період розподіляється в бік збільшення навчального 
часу на практичну підготовку. Для практичної підготовки відводиться -  70% 
навчального часу, на теоретичну підготовку -  30%.

Загальна тривалість робочого дня слухачів в особливий період 
встановлюється 12 годин, з них навчальних занять під керівництвом 
викладача -  8 годин, самостійної підготовки -  4 години, для курсантів 
тактичного рівня підготовки -  9 годин під керівництвом викладача та З 
години самостійної роботи.

Тривалість навчальної години встановлено -  50 хвилин.
4.8.5. Атестація для слухачів стратегічного рівня в особливий період 

під час дострокового випуску проводиться в формі комплексного екзамену з 
оперативно-стратегічних дисциплін та захисту магістерської роботи.

Атестація для слухачів оперативного рівня в особливий період під час 
дострокового випуску проводиться в формі комплексного екзамену з 
оперативно-тактичних дисциплін, екзамен з фізичної підготовки та захисту 
магістерської роботи.

Атестація для курсантів тактичного рівня в особливий період під час 
дострокового випуску проводиться в формі комплексного екзамену з 
тактичних дисциплін, комплексного екзамену з іноземної мови та захисту 
кваліфікаційної роботи.

Навчання за скороченими програмами в особливий період 
здійснюється для слухачів стратегічного та оперативного рівня підготовки до 
8 місяців, для курсантів тактичного рівня підготовки -  до 6 місяців.

Атестація для слухачів та курсантів в особливий період проводиться в 
формі комплексного екзамену з стратегічних (оперативних, тактичних) 
навчальних дисциплін.

Тактичні навчання і заняття на місцевості проводяться безупинно 
протягом усього часу, відведеного для даного заняття.

4.8.6. Розрахункові норми навчального навантаження науково- 
педагогічних працівників в особливий період установлюються виходячи з
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бюджету службового часу на рік. Робочий день науково-педагогічних 
працівників триває 10 годин. Розрахункові норми навчального 
навантаження (незалежно від груп навчальних дисциплін) для 
Університету складають 1500 годин.

Розрахункова норма навчального навантаження на рік для 
начальників кафедр встановлюється на 20 відсотків менше навчального 
навантаження на рік; для науково-педагогічних працівників, що 
обіймають посади, штатне найменування яких передбачає сумісництво 
викладацької роботи -  на 40 відсотків менше навчального навантаження 
нарік.

Слухачі і курсанти останніх курсів, які розпочали навчання в 
мирний час, після закінчення навчання за перехідними навчальними 
планами складають іспити.

Рішенням державної екзаменаційної комісії випускникам 
присвоюються кваліфікація фахівця з вищою освітою, видаються 
дипломи та вручаються нагрудні знаки.

Слухачам і курсантам, які закінчили вищі військові навчальні 
заклади та військові навчальні. підрозділи вищих навчальних закладів за 
скороченою програмою підготовки і успішно склали випускні екзамени, 
присвоюється кваліфікація відповідно до отриманої спеціальності та 
вручається свідоцтво встановленого зразка. До такого свідоцтва 
додається виписка із навчального плану з зазначенням кількості годин з 
кожної навчальної дисципліни.

4.8.7. Освітні документи на особливий період зберігаються в 
мобілізаційному діловодстві.

Навчальні плани інститутів -  в друкованому вигляді окремо для 
кожної спеціальності на 2, 3, 4, 6 і 8 місяців для військових фахівців 
стратегічного, оперативного та тактичного рівнів (для дострокових 
випусків та навчання в особливий період за скороченими термінами).

Програми навчальних дисциплін, робочі програми навчальних 
дисциплін та навчально-методичні матеріали для проведення занять -  в 
електронному вигляді. Друкування та затвердження освітніх документів 
здійснюється з переходом Університету на функціонування в особливий 
період в термін до початку проведення навчально-методичного збору.

V. Навчальна робота

5.1. Навчальна робота є основною складовою освітнього процессу в 
Університеті і включає в себе заходи командування Університету та його 
структурних підрозділів, науково-педагогічних (педагогічних), наукових та 
інших працівників з питань підготовки за фахом слухачів (курсантів, 
студентів, ад’юнктів), організації і науково-методичного забезпечення всіх 
видів навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, 
проведення діагностики результатів навчання, виховання і розвитку слухачів 
(курсантів, студентів, ад’юнктів), їх атестування та управління якістю вищої 
освіти.

5.2. Навчальна робота в Університеті проводиться в таких 
організаційних формах: навчальні заняття, самостійна робота слухачів
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(курсантів, студентів, ад’юнктів), практична підготовка, контрольні заходи.

5.3. Основними видами навчальних занять в Університеті є: лекція, 
семінарське, групове, практичне, лабораторне заняття, групова вправа, 
тренування, індивідуальне заняття, тактичне (тактико-спеціальне, тактико-* 
стройове) заняття та навчання, командно-штабного навчання (КШН) та 
воєнна (воєнно-спеціальна) гра, консультація.

В Університеті можуть проводитися інші види навчальних занять.

5.4. Для підготовки та проведення навчальних занять на кафедрі 
створюється фонд навчально-методичних матеріалів з кожної навчальної 
дисципліни. '

Навчально-методичні матеріали включають: лекційний фонд; фонд 
методичних розробок для проведення лабораторних, практичних, групових 
занять, групових вправ; плани проведення семінарів, тренувань, навчань, 
факультативів, ігор; завдання (методичні вказівки) для самостійної роботи 
слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) з навчальної дисципліни; завдання 
(методичні вказівки) з розроблення індивідуальних завдань; методичні 
вказівки для розробки атестаційних робіт (проектів) або проведення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту, програми , та методичні вказівки для 
проведення підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; інші навчально- 
методичні матеріали за очною (денною), заочною (дистанційною) формами 
здобуття освіти. . . . . . . .  .........

За наявності підручника, який забезпечує викладання навчальної 
дисципліни, лекційний фонд (курс лекцій) може не створюватися.

Методична розробка містить методичні вказівки науково- 
педагогічним працівникам щодо проведення навчального заняття. Вона 
обговорюється та ухвалюється на засіданні кафедри та затверджується 
начальником (завідувачем) кафедри.

5.5. Навчальні заняття в. Університеті проводять особи, які займають 
посади науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників.

Для проведення навчальних занять керівник заняття розробляє план 
його проведення та подає на затвердження начальнику кафедри.

Внесення змін до навчально-методичних матеріалів та планів 
проведення навчальних занять здійснюється за потреби, як правило, до 
початку нового навчального року.

5.6. Лекція -  вид навчального заняття, яке проводиться методом 
усного викладання нового теоретичного матеріалу в поєднанні з методом 
демонстрації (показу).

Лекція є елементом курсу навчання, який охоплює основний 
теоретичний матеріал навчальної дисципліни. Основна мета лекції -  дати 
систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду з навчальної 
дисципліни (окремої теми), сконцентрувати увагу на найбільш складних і 
актуальних питаннях навчального матеріалу. ; : :

Лекція повинна мати проблемний характер, стимулювати активну 
пізнавальну діяльність тих, хто навчається, сприяти формуванню в них
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творчого мислення.
Головними дидактичними вимогами до лекції є:
високий науково-теоретичний рівень; .
забезпечення ефективного сприйняття слухачами (курсантами, 

студентами, ад’юнктами).
навчального матеріалу на основі врахування психолого-дидактичнйх 

закономірностей пізнавальної діяльності слухачів (курсантів, студентів, 
ад’юнктів);

формування високого рівня самостійності й ініціативності слухачів 
(курсантів, студентів, ад’юнктів).

шляхом організації їх активної розумової діяльності у процесі 
навчання; .

високий виховний вплив на слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів).
Лекції проводяться керівним складом Університету, начальниками 

інститутів, центрів, кафедр, їх заступниками, професорами, доцентами і 
старшими викладачами, а також провідними науковцями або фахівцями- 
практиками, запрошеними для читання лекцій. До проведення лекцій 
залучаються представники замовників на підготовку військових фахівців, 
учасники бойових дій, найбільш досвідчені науково-педагогічні 
(педагогічні), наукові працівники, які мають науковий ступінь або вчене 
звання та досвідчені фахівці з військ (сил) чи з Університету,

З метою посилення зв’язків між військами та Університетом лекції з 
актуальних проблем військової справи можуть проводити посадові особи 
керівництва та структурних підрозділів Міністерства оборони України, 
Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів (родів військ 
і сил) Збройних Сил України.

Лекції проводяться для однієї або декількох навчальних груп слухачів 
(курсантів, студентів, ад’юнктів).

Зміст лекції обговорюється на засіданні кафедри та затверджується 
начальником (завідувачем) кафедри.

Лектор, який вперше розпочинає читання курсу лекцій, залучається до 
проведення пробних лекцій за участю науково-педагогічних працівників 
кафедри.

Лектор зобов’язаний дотримуватися робочої програми навчальної 
дисципліни щодо теми та навчальних питань лекції, але не зобов’язаний 
обмежуватися у формах, способах і методичних прийомах доведення 
навчального матеріалу до слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів).

5.7. Семінарське заняття -  це вид навчального заняття, яке 
проводиться методом дискусії (обговорення, опитування) попередньо 
визначеної проблеми (теми, питань).

Семінарські заняття проводяться з основних і найбільш складних 
питань (тем, розділів) програми навчальної дисципліни.

Основне завдання семінарських занять -  поглибити і закріпити 
знання, отримані слухачами (курсантами, студентами, ад’юнктами) на лекції
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та в процесі самостійної роботи над навчальною і науковою літературою, 
прищепити їм уміння пошуку, узагальнення, критичного аналізу навчального 
матеріалу, здатність формувати, захищати і аргументувати свої погляди з 
питань, що розглядаються.

5.8. Групове заняття -  це вид навчального заняття, яке проводиться 
методом усного викладення матеріалу в поєднанні з методом демонстрації 
(показу) та подальшого усного (письмового, експрес-контролю) опитування 
або тестування результатів засвоєння слухачами (курсантами, студентами, 
ад’юнктами) наданого навчального матеріалу.

Групове заняття проводиться в спеціалізованих класах, лабораторіях, 
на техніці (озброєнні), тренажерах, із використанням засобів імітації, 
статичної і динамічної проекції.

5.9. Практичне заняття -  це вид навчального заняття, яке проводиться 
методом виконання спеціально сформульованих практичних завдань та 
сприяє формуванню вмінь і навичок практичного застосування теоретичних 
положень.

Практичні заняття проводяться в навчальних класах, навчальних 
лабораторіях, лінгафонних кабінетах, обладнаних необхідними технічними 
засобами навчання, комп’ютерною технікою, у навчальних центрах, на 
полігонах, на зразках озброєння та військової техніки, у спортивних 
комплексах, спорудах та інших об’єктах МТБ з фізичної підготовки і спорту.

Практичні заняття на зразках озброєння та військової техніки 
проводяться з метою засвоєння їх будови, оволодіння методами їх 
застосування, експлуатації, технічного обслуговування, відновлення і 
збереження, відпрацювання практичних прийомів застосування озброєння, 
бойової та спеціальної техніки, засобів зв’язку, автоматизації та 
обчислювальної техніки, набуття практичних навичок у вимірюванні 
параметрів сигналів, струмів та напруг в основних блоках та пристроях

пошуку та усунення типових несправностей в 
елементах.

Під час проведейня практичного заняття навчальна група може 
ділитися на підгрупи.

' в одній з підгруп навчальні заняття проводить 
структорський, інженерно-технічний, навчально- 

допоміжний склад або командири підрозділів слухачів (курсантів, студентів), 
які допущені до проведення навчальних занять наказом начальника 
Університету.

Під час практичних занять після виконання поставлених завдань 
слухачі (курсанти, студенти, ад’юнкти) доповідають про результати 
виконання цих завдань; (проведених розрахунків, аналізу проведених 
досліджень або виконаних дій (операцій)) та можливі їх наслідки (вплив) на 
подальші дії або застосування чи стан техніки та озброєння.
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5.10. Лабораторне заняття -  це вид навчального заняття, яке
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проводиться методом самостійного виконання слухачами (курсантами, 
студентами, ад’юнктами) експериментальних (імітаційних) завдань із 
використанням навчально-лабораторної (клінічної) бази.

Лабораторні заняття проводяться в навчальних (наукових) 
лабораторіях, спеціалізованих класах (майстернях), на озброєнні та 
військовій техніці, інших елементах МТБ Університету.

Під час проведення лабораторного заняття навчальна група може 
поділятися на підгрупи.

За результатами виконання завдання на лабораторному занятті слухачі 
(курсанти, студенти, ад’юнкти) оформлюють індивідуальні звіти та 
захищають їх перед викладачем.:

5.11. Групова вправа -  це вид навчального заняття, яке проводиться 
методом виконання тими, хто навчається, функціональних обов’язків 
визначених посадових осіб органів військового управління, військових 
частин та підрозділів.

Під час проведення цього виду занять слухачі та курсанти набувають 
вмінь з організації та планування операцій (бойових дій, бою) з управління 
військами (силами) та їх всебічного забезпечення.

Для проведення групових вправ розробляються комплексні навчальні 
стратегічні, оперативні та тактичні завдання. В Університеті на весь період 
навчання розробляється система навчальних завдань, яка охоплює ведення 
операцій (бойових дій, бою) на різноманітній місцевості та за різних умов 
оперативної (бойової) обстановки.

Групові вправи проводяться після вивчення теоретичних положень за 
темами навчальних дисциплін у класах, на навчальних командних пунктах і 
на місцевості з використанням топографічних карт на фоні конкретно 
створеної оперативної або тактичної обстановки.

Комплексність навчального завдання забезпечується тим, що на 
загальному стратегічному (оперативному, тактичному) фоні вивчаються 
питання кількох навчальних дисциплін відповідно до послідовності роботи 
командувача (командира) та штабу під час підготовки, планування та ведення 
операції (бойових дій, бою).

5.12. Тренування -  це специфічний вид навчальних занять, що 
проводиться методом повторювання дій, вправ, прийомів, нормативів. За 
типом вони поділяються на індивідуальні та групові.

Тренування проводяться після вивчення теоретичних положень з 
метою набуття практичних навичок (умінь).

Тренування проводяться в навчальних (наукових) лабораторіях, 
спеціалізованих класах (майстернях), на навчальних командних пунктах, 
озброєнні та військовій техніці, інших елементах матеріально-технічної бази 
Університету.

5.13. Індивідуальне заняття -  це вид навчального заняття, що 
проводиться з окремими слухачами (курсантами, студентами, ад’юнктами),
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які виявили особливі здібності в навчанні та схильність до воєнно-наукової 
роботи і творчої діяльності, з метою підвищення рівня їх підготовки та 
розвитку індивідуальної творчої обдарованості.

Індивідуальні заняття організовуються відповідно до індивідуальних 
навчальних планів слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів).

Індивідуальні заняття можуть проводитися також з учасниками 
олімпіад з фаху або окремих навчальних дисциплін, із членами збірних 
команд Університету з видів спорту, а також з іншими слухачами 
(курсантами, студентами) з метою підвищення рівня їх підготовки та 
розкриття індивідуальних творчих здібностей.

Форми та методи проведення індивідуальних навчальних занять, їх 
обсяг, форми та методи поточного і підсумкового контролю визначаються 
кафедрами та відображаються в індивідуальному навчальному плані слухача 
(курсанта, студента, ад’юнкта), який розробляється за участю науково- 
педагогічних працівників кафедри.

5.14. Тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття -  це 
форма тактичної підготовки слухачів (курсантів, студентів), що проводиться 
методом вправ у виконанні прийомів та способів індивідуальних 
(колективних) дій, навчально-бойових нормативів. Метою тактичних 
(тактико-спеціальних, тактико-стройових) занять є відпрацювання 
практичних питань організації бою (бойових дій), управління підрозділами в 
бою та їх всебічного забезпечення.

Підготовка тактичного (тактико-спеціального, тактико-стройового) 
заняття включає: визначення вихідних даних, розроблення плану проведення 
заняття, підготовку місця (району) проведення заняття та матеріально- 
технічного (логістичного) забезпечення, підготовку керівника заняття, 
контроль за ходом підготовки, підготовку тих, хто навчається.

5.15. КШН та воєнні (воєнно-спеціальні, воєнно-історичні) ігри 
проводяться зі слухачами (курсантами) з найбільш важливих комплексних 
тем навчальних дисциплін.

КШН проводяться після того, як слухачі (курсанти) оволодіють 
теоретичними основами відповідних навчальних дисциплін, засвоять 
обов’язки посадових осіб та отримають практичні навички щодо їх 
виконання: з підготовки та планування операцій (бойових дій), управління 
військами (силами) та їх всебічного забезпечення.

З метою якісної і своєчасної підготовки, належного проведення КШН 
видається наказ начальника Університету,

Керівниками КШН можуть бути заступники начальника Університету, 
а також начальники інститутів, кафедр.

Керівниками воєнно-спеціальних ігор можуть бути призначені 
начальники інститутів (профільних кафедр).

5.16. Консультація -  це вид навчального заняття, під час якого слухач 
(курсант, студент, ад’юнкт) отримує від науково-педагогічного

Зі

і



Згідно 
з 

ори
гін

ал
ом

(педагогічного) працівника відповіді на конкретні запитання або пояснення 
певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитися для групи 
слухачів (курсантів, студентів).

5.17. Виконання індивідуальних завдань з навчальної дисципліни 
(реферати, розрахункові, графічні, розрахунково-графічні роботи), курсові, 
кваліфікаційні, магістерські (атестаційні) роботи є невід’ємною складовою 
самостійної роботи слухача.

Індивідуальні завдання сприяють більш поглибленому вивченню 
слухачем теоретичного матеріалу, закріпленню і узагальненню отриманих 
знань, формуванню вмінь для комплексного вирішення відповідних 
професійних завдань. Види, строки отримання, виконання і захисту 
індивідуальних завдань з певних навчальних дисциплін визначаються їх 
робочими програмами навчальної дисципліни та розкладом занять. 
Індивідуальні завдання виконуються слухачами самостійно із забезпеченням 
необхідних консультацій з боку науково-педагогічних працівників. Наявність 
позитивних оцінок, отриманих слухачем за виконання індивідуальних 
завдань (якщо їх виконання заплановано), є необхідною умовою допущення 
до семестрового контролю з даної навчальної дисципліни.

5.18. Кваліфікаційна робота є самостійним науковим дослідженням, що 
має внутрішню єдність і відображає хід та результати розроблення обраної 
теми. •

У кваліфікаційній роботі передбачають:
відповідність сучасному рівню розвитку науки, актуальність теми; 
застосування загальнонаукових та спеціальних методів наукового 

пізнання, правомірність використання яких всебічно, обґрунтовують у 
кожному конкретному випадку їх використання;

наведення принципово нового авторського матеріалу, що містить опис 
нових фактів, явищ і закономірностей або узагальнення раніше відомих 
положень з інших наукових позицій чи в іншому аспекті;

використання елементів наукової полеміки, наведення вагомих і 
переконливих доказів на користь обраної концепції, всебічний аналіз і 
доказову критику протилежних точок зору.

Тему кваліфікаційної роботи визначає науковий керівник, її 
затверджують на засіданні кафедри та погоджують із замовником в 
установленому порядку. Тема кваліфікаційної роботи може бути уточнена. У 
магістерській роботі слід обґрунтувати актуальність обраної теми, визначити 
об’єкт, предмет і цілі дослідження, розкрити суть проблеми на основі 
опрацьованої літератури. Кваліфікаційна робота має виявити вміння слухача 
(курсанта) грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, 
систематизувати і класифікувати отримані результати.

Оцінюють кваліфікаційну роботу за такими критеріями:
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глибина аналізу спеціальної літератури, у тому числі використання 
новітніх праць вітчизняних і зарубіжних фахівців;

актуальність і перспективність теми дослідження;
ступінь наукової новизни;
доцільність застосованої методики дослідження;
достовірність висновків;
логіка викладення матеріалу;
стилістична, граматична та орфографічна правильність викладення 

матеріалу.

5.19. Курсова робота — це самостійна навчальна робота слухача 
(курсанта), виконана з метою закріплення, поглиблення та узагальнення 
знань, здобутих за час навчання, а також їх застосування для комплексного 
вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота з навчальної дисципліни передбачає розроблення 
сукупності документів (розрахунково-пояснювальної або пояснювальної 
записки, графічного, ілюстративного матеріалу тощо). Метою розроблення 
курсової роботи повинно бути вирішення конкретних завдань щодо об’єктів 
майбутньої діяльності фахівця (пристроїв, механізмів, апаратних та 
програмних засобів або їх окремих частин, оперативно-тактичних, 
(оперативно-стратегічних) завдань, військових, військово-технічних, 
військово-спеціальних проблемних питань). Курсова робота виконується 
слухачем самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників 
згідно із завданням для розробки курсової роботи на основі набутих з даної 
та суміжних навчальних дисциплін знань та умінь.

Тематика курсових робіт повинна відповідати завданням навчальної 
дисципліни і тісно пов’язуватися з практичними потребами діяльності 
майбутнього військового фахівця. Слухачам (курсантам) надається право 
вибору теми курсової роботи або пропонується висунути власну тему. Теми 
курсових робіт розглядаються на засіданні кафедри та затверджуються 
начальником (завідувачем) кафедри. Як правило, тема курсової роботи 
узгоджується з темою магістерського дослідження.

Меїа, завдання та порядок виконання курсових робіт, зміст та обсяг їх 
складових частин, характер вихідних даних, а також інші вимоги наводяться 
у методичних вказівках, які розробляються кафедрами.

В одному семестрі планується не більше двох курсових робіт. На їх 
виконання у робочій програмі навчальної дисципліни передбачається від 
20 до 40 годин самостійної роботи.

Курсову роботу слухач (курсант) виконує самостійно під керівництвом 
науково-педагогічних працівників згідно із завданням для розроблення 
курсової роботи (проекту) на основі знань та умінь, набутих із певної та 
суміжних навчальних дисциплін.

Курсова робота має бути логічно завершеною, доказовою, 
аргументованою, містити поглиблений аналіз досліджуваної теми. Роботу 
необхідно належно оформити і подати на кафедру в термін, передбачений 
графіком освітнього процесу.
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Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі двох- 
трьох науково-педагогічних працівників кафедри, у тому числі і керівника 
курсової роботи.

Результати захисту курсової роботи оцінюються за критеріями, 
визначеними у робочій програмі навчальної дисципліни. При отриманні 
незадовільної оцінки слухач за рішенням комісії виконує курсову роботу за 
новою темою або переробляє попередню курсову роботу.

Результати виконання курсової роботи обговорюються на засіданнях 
кафедр. Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом одного року.

5.20. Розрахунково-графічні роботи, реферати -  це види 
індивідуальних завдань, які передбачають вирішення конкретних практичних 
навчальних завдань з використанням відомого, а також (або) самостійно 
вивченого теоретичного матеріалу. Складову частину такої роботи можуть 
складати програмні продукти та графічний матеріал, який виконується 
відповідно до чинних нормативних вимог із застосуванням електронно- 
обчислювальної техніки. ЦІ види індивідуальних завдань повинні сприяти 
поглибленню і розширенню теоретичних знань слухачів з окремих тем 
навчальної дисципліни, розвивати навички самостійної роботи з навчальною 
та науковою літературою.

Реферати як форма індивідуального завдання рекомендуються під час 
вивчення гуманітарних та соціально-економічних навчальних дисциплін.

В одному семестрі кількість розрахунково-графічних робіт та рефератів 
з різних навчальних дисциплін не може бути більше трьох. На виконання 
розрахунково-графічних робіт та рефератів з навчальної дисципліни у 
робочій програмі навчальної дисципліни передбачається до 15 годин 
самостійної роботи.

Реферат є видом самостійної роботи слухача (курсанта) з окремої 
дисципліни і має містити творче або критичне осмислення реферованих 
джерел. Це індивідуальна дослідна робота, виконана у формі доповіді на 
основі критичного огляду літературних та інших джерел.

У рефераті викладають основну інформацію, не переробляючи цитат із 
першоджерел, в яких висвітлено думки науковців з приводу означеної 
проблеми (суспільного явища, періоду, літературного твору тощо), а також 
дають власну оцінку з відповідними висновками.

Цей вид роботи дає змогу виявити творчий і науковий потенціал 
слухача (курсанта), а також може бути початковим етапом у подальшій 
науковій роботі з обраного (заданого) напрямку дослідження.

5.21. Контрольна робота. Слухачі (курсанти) виконують контрольну 
роботу під час вивчення навчальної дисципліни. Контрольну роботу слід 
завершити і подати не пізніше ніж за місяць до початку першого 
підсумкового збору. Контрольна робота є індивідуальною і спрямована на 
вирішення навчального завдання у межах навчальної дисципліни. Слухач 
(курсант) також може обрати одне з питань як предмет дослідження у
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майбутній магістерській роботі (тему обговорюють під час отримання теми 
контрольної роботи персонально з науково-педагогічним працівником).

Рекомендований обсяг основного тексту контрольної роботи -  15...20 
сторінок комп’ютерного набору або 15...25 сторінок рукописного тексту. 
Роботи, які мають гриф обмеження доступу “Для службового користування” 
або “Таємно”, надсилають в Університет у визначені терміни в 
установленому порядку, ті, що не містять інформації з обмеженим доступом, 
-  через Центральний репозиторій ресурсів системи дистанційного навчання 
Збройних Сил України (платформу дистанційного навчання Збройних Сил 
України).

5.22. Есе -  самостійна письмова творча робота невеликого обсягу з 
вільною аргументованою композицією. Мета написання есе полягає в описі 
слухачем (курсантом) власного бачення сутності конкретного питання в 
межах проблематики навчальної дисципліни та аргументування шляхів її 
вирішення.

В есе зазвичай не наводять погляди інших осіб (фахівців, експертів) чи 
положення (цитати) з інших праць, документів, можливо лише вказувати 
посилання на джерела. Також в есе докладно не розглядають предмет 
(процес, явище), чинники, що впливають на нього, результати вивчення 
(дослідження) з використанням відповідних фактографічних, статистичних, 
ілюстраційних матеріалів.

Написання есе дає змогу автору навчитися чітко і грамотно 
формулювати власні думки, структурувати інформацію, виділяти причинно- 
иаслідкові зв’язки, наводити доречні приклади і робити висновки.

Підготовка есе передбачає виконання таких дій: обмірковування, 
планування, написання, перевірка, виправлення.

У вступі висвітлюють актуальність питання.
В основній частині розкривають тему:
роблять висновки з аналізу законодавчої, і нститу цінної та 

фактологічної бази у сфері зацікавлення (у разі потреби);
визначають тези (головні думки, які слід розкрити, обґрунтувати й 

аргументувати);
аналізують, обґрунтовують тези, розвивають аргументацію, доводять 

свої погляди на основі наведених аргументів, логічно і стилістично 
пов’язуючи їх між собою (доцільно наводити не менше трьох аргументів на 
користь кожної тези);

визначають шляхи вирішення питання та аргументують їх 
застосування.

У висновку нагадують тезу і наводять узагальнений підсумок на 
користь тези.

У вступі і висновку зосереджують увагу на тезі (у вступі формулюють, а 
у висновку резюмують думку автора). Рекомендований обсяг есе -  до З 
сторінок комп’ютерного набору або до 5 сторінок рукописного тексту. 
Результативність есе визначається вмінням автора стисло й водночас 
вичерпно розкрити тему: показати актуальність питання, розкрити його зміст,
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оцінити висвітлення у спеціальній літературі та вирішення на практиці, 
навести власне бачення висвітлюваного питання, зробити висновки та 
обґрунтувати пропозиції відповідно до обраного підходу. Оформлення есе 
має відповідати вимогам до наукової публікації.

Під час оцінювання есе науково-педагогічний працівник визначає 
здатність слухача (курсанта) вибудувати і довести власну позицію з певного 
питання на підставі набутих знань і досвіду. Під час виконання есе слухач 
(курсант) не надає “правильних” або “неправильних” відповідей на 
запитання, як це буває у фізиці чи математиці, а викладає тільки 
аргументовані погляди.

Самостійне мислення, відображення власних думок із певної теми, 
творчий підхід до її висвітлення -  запорука позитивного результату.

Під час оцінювання есе враховують:
здатність слухача критично й незалежно оцінювати наявні дані, 

погляди, позиції, аргументи;
здатність розуміти, оцінювати та встановлювати зв’язки між фактами 

та оцінками;
уміння висловлювати власні погляди, обґрунтовувати й доводити свої

думки. ....  ■
Оцінку за відпрацювання есе може бути знижено з таких причин: 
нездатність висловити власні погляди, показати авторське бачення 

проблеми; ,
брак аргументів, доказів, висновків; 
надмірне та поверхневе оперування даними; 
відтворення констатації фактів без їх узагальнення; 
викладення поглядів інших при “замовчуванні” власної позиції.

5.23. Самостійна робота слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) 
здійснюється з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, 
закріплення та поглиблення знань, умінь та навичок; виконання 
індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (курсові роботи (проекти), 
розрахунково-графічні роботи, реферати тощо), воєнно-наукових і 
атестаційних робіт; підготовки до майбутніх занять та контрольних 
заходів; формування в слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) культури 
розумової праці, самостійності та ініціативи в пошуку та набутті знань.

Самостійна робота слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) є 
основним способом засвоєння навчального матеріалу. Вона здійснюється з 
метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу;, закріплення та 
поглиблення знань, умінь та навичок; виконання індивідуальних завдань з 
навчальних дисциплін (курсові роботи, розрахунково-графічні роботи, 
реферати тощо), воєнно-наукових і атестаційних робіт; підготовки до 
майбутніх занять та контрольних заходів; формування у слухачів (курсантів, 
студентів, ад’юнктів) культури розумової праці, самостійності та ініціативи 
у пошуку та набутті знань.
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Навчальний час, відведений на самостійну роботу курсанта (слухача, 
студента), регламентується навчальним (робочим навчальним) планом і 
повинен складати не менше ніж 1/3 для початкового рівня (короткого циклу) 
вищої освіти та першого (бакалаврського) рівня, 1/2 для другого 
(магістерського) рівня загального обсягу навчального часу, відведеного на 
вивчення конкретної навчальної дисципліни. Ураховуючи, що загальне 
тижневе навантаження курсанта (слухача, студента) складає 54 години, 
тижневе навчальне навантаження на виконання навчального плану буде 
складати 45 годин, щотижнева самостійна робота повинна складати не менше 
ніж 24 години для початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти та 
першого (бакалаврського) рівня та не менше ніж ЗО годин загального обсягу 
навчального часу для другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Зміст самостійної роботи слухача (курсанта, ад’юнкта) над 
конкретною навчальною дисципліною визначається робочою програмою 
навчальної дисципліни, навчально-методичними матеріалами, завданнями та 
вказівками науково-педагогічного працівника.

Для забезпечення самостійної роботи слухачів (курсантів, студентів, 
ад’юнктів) відкриті матеріали навчальних дисциплін розміщуються в системі 
дистанційного навчання Університету.

Самостійна робота слухача (курсанта, студента, ад’юнкта) 
забезпечується інформаційно-методичними засобами (підручники, 
посібники) та матеріально-технічними засобами (макети, тренажери, 
елементи озброєння та військової техніки), передбаченими робочою 
програмою навчальної дисципліни. Крім того, для самостійної роботи 
слухача (курсанта, студента, ад’юнкта) рекомендується відповідна наукова та 
професійна навчальна література.

Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи слухачів 
(курсантів, студентів, ад’юнктів) повинні передбачати можливість 
проведення самоконтролю.

Самостійна робота слухача (курсанта, студента, ад’юнкта) з вивчення 
навчального матеріалу з конкретної дисципліни проводиться в навчальних 
аудиторіях, спеціалізованих класах, об’єктах МТБ з фізичної підготовки і 
спорту, бібліотеці, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах, лабораторіях 
Університету, бібліотеках інших закладів вищої освіти.

Для забезпечення належних умов самостійної роботи слухачів 
(курсантів, студентів) на зразках озброєння та військової техніки, у 
комп’ютерних комплексах, на інших навчальних об’єктах підвищеної 
небезпеки ця робота може здійснюватися за попередньо складеним кафедрою 
графіком під керівництвом особового складу кафедр з наданням необхідної 
консультації або допомоги та дотриманням заходів безпеки.

Створення умов для плідної самостійної роботи слухачів 
(курсантів, студентів) покладається на начальників структурних 
підрозділів Університету. Безпосередньо її організовують командири 
підрозділів слухачів (курсантів, студентів). Облік самостійної роботи 
слухачів (курсантів, студентів) ведуть командири підрозділів у журналі 
обліку навчальних занять (розділ обліку самостійної роботи).
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5.24. Індивідуальні завдання з навчальної дисципліни є невід’ємною 
складовою самостійної роботи курсанта (слухача, студента, ад’юнкта).

Індивідуальні завдання сприяють більш поглибленому вивченню 
курсантом (слухачем, студентом, ад’юнктом) теоретичного матеріалу, 
закріпленню та узагальненню отриманих знань, формуванню вміння 
використовувати знання для комплексного вирішення відповідних 
професійних завдань.

До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові, 
графічні, аналітичні, розрахунково-графічні завдання, контрольні, курсові, 
кваліфікаційні, дипломні (магістерські) роботи (проекти).

Види, строки отримання, виконання і захисту індивідуальних завдань з 
певних навчальних дисциплін визначаються їх робочими програмами 
навчальної дисципліни та розкладом занять. Індивідуальні завдання 
виконуються слухачами самостійно із забезпеченням необхідних 
консультацій з боку науково-педагогічних працівників. Наявність 
позитивних оцінок, отриманих слухачем за виконання індивідуальних 
завдань (якщо їх виконання заплановано), є необхідною умовою допущення 
до семестрового контролю з даної навчальної дисципліни.

На виконання індивідуальних завдань у робочій програмі навчальної 
дисципліни та розкладі навчальних занять повинен передбачатися час на 
самостійну роботу в обсязі, достатньому для фактичного його виконання.

5.25. Практична підготовка курсантів (слухачів, студентів, ад’юнктів) 
є необхідним компонентом військово-професійної підготовки випускників 
Університету. Основними видами практичної підготовки є: первинна 
військово-професійна підготовка, навчальна, військова, педагогічна, наукова 
та інші види практики слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів), військове 
(флотське) стажування слухачів (курсантів).

Конкретні види і тривалість практичної підготовки слухачів 
(курсантів, студентів, ад’юнктів) визначаються навчальними планами 
Університету.

Військове (флотське) стажування слухачів організовується на 
випускному курсі з метою набуття та вдосконалення знань, умінь та 
практичних навичок у виконанні обов’язків за відповідною посадою у 
військах (силах) і проводиться у військових частинах (на кораблях, в 
установах, закладах).

Практична підготовка слухачів Університету також включає участь у 
Міжнародному тижні, Тижні спільної політики та оборони Європейського 
Союзу, Тижні виховання доброчесності та протидії корупції, а також в інших 
факультативних курсах та практиках відповідно до навчальних планів 
підготовки.

5.26. Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку в 
освітньому процесі. В НУОУ імені Івана Черняховського використовуються 
такі види контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, семестровий, 
підсумковий.
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Вхідний контроль проводиться перед вивченням навчальної 
дисципліни з метою визначення рівня підготовки слухачів (курсантів, 
студентів, ад’юнктів) із суміжних навчальних дисциплін, які передують 
вивченню цієї навчальної дисципліни.

Поточний контроль проводиться керівником заняття з метою 
перевірки готовності слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) до заняття, 
забезпечення зворотного зв’язку та управління навчальною мотивацією 
слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів).

Самоконтроль призначений для самостійної перевірки слухачами 
(курсантами, студентами, ад’юнктів) ступеня засвоєння навчального 
матеріалу з конкретної навчальної дисципліни (теми, заняття).. . .

Семестровий контроль проводиться по закінченні семестру з метою 
перевірки ступеня засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін, 
які вивчались протягом семестру відповідно до навчального плану, та 
робочих програм навчальних дисциплін.

Оцінки семестрового контролю оголошуються слухачу безпосередньо 
після його відповіді. Позитивні оцінки одразу після оголошення заносяться у 
відомість обліку успішності і залікову книжку слухача. Негативна оцінка 
виставляється тільки у відомість обліку успішності.

У навчальні картки слухачів із відомості обліку успішності вносяться 
всі виставлені оцінки, як позитивні, так і негативні.

Навчальні картки слухачів, відомість обліку успішності ведуться та 
зберігаються у навчальних частинах інститутів.

Відомості обліку успішності складаються у двох примірниках, список 
слухачів, внесених у відомість, підписує начальник інституту, а після 
проведення екзамену результати семестрового контролю екзаменатор 
скріплює власним підписом у рядку проти прізвища кожного слухача. Проти 
прізвищ слухачів, які не з’явилися на семестровий контроль, екзаменатор 
проставляє “Не прибув”. Підсумкові дані із семестрового контролю 
підписуються екзаменатором і зберігаються як документи суворої звітності, 
перший примірник -  у науково-методичному, центрі організації освітньої 
діяльності, другий -  у навчальній частині інституту (центру).

Підсумковий контроль проводиться по закінченні курсу вивчення 
навчальної дисципліни (групи навчальних дисциплін) з метою перевірки 
ступеня засвоєння навчального матеріалу та набуття освітніх та професійних 
компетентностей здобувачами відповідно до навчального плану та робочих 
програм навчальних дисциплін.

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 
слухачів на проміжних або заключному етапах їх навчання і проводиться 
відповідно до навчального плану на певному рівні вищої освіти. Підсумковий 
контроль складається із семестрового контролю та атестації слухачів.

Обов’язковою умовою задовільної атестації на час семестрового 
контролю є зарахування семестрового індивідуального завдання (реферату, 
контрольної роботи, розрахункової роботи, розрахунково-графічної роботи, 
курсової роботи).
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Слухачі, які не виконали індивідуальні завдання або не склали 
диференційований залік чи екзамен з поважних причин, ліквідують 
академічну заборгованість у термін, встановлений начальником 
Університету. Повторне перескладання диференційованого заліку або 
екзамену допускається не більше двох разів. Друге перескладання 
диференційованого заліку або екзамену у слухачів приймає комісія, яка 
створюється начальником кафедри.

Слухачі, які під час семестрового контролю отримали оцінки 
“незадовільно” з трьох і більше навчальних дисциплін або при другому 
повторному перескладанні комісії диференційованого заліку чи екзамену 
отримали оцінку “незадовільно”, відраховуються з Університету.

........ Семестровий та підсумковий контроль проводиться складанням
заліків та екзаменів.Заходи семестрового та підсумкового контролю 
відображаються в розкладі навчальних занять (екзаменаційних сесій).

5.27. Диференційований залік -  це контроль знань слухачів після 
вивчення навчального матеріалу в обсязі, визначеному робочою програмою 
навчальної дисципліни на підставі результатів поточного (модульного) 
контролю. Форма проведення диференційованого заліку (усна, письмова, 
комбінована, тестування тощо), зміст і структура контрольних завдань та 
критерії оцінювання визначаються робочою програмою навчальної 
дисципліни та рішенням відповідної кафедри.

Для підготовки до диференційованого заліку у вигляді окремого 
контрольного заходу', за необхідності, надається один навчальний день за 
рахунок обсягу часу, який відведено на вивчення відповідної навчальної 
дисципліни під час самостійної роботи.

5.28, Екзамен -  це вид семестрового (підсумкового) контролю, який 
має на меті перевірити та оцінити отримані слухачами знання, уміння та 
ступінь опанування ними практичних навичок, а також розвиток творчого 
мислення в обсязі вимог програм навчальних дисциплін.

Екзамен є завершальним етапом вивчення навчальної дисципліни.
Зі складних і великих за обсягом навчальних дисциплін можуть 

передбачатися два і більше екзаменів. При цьому у навчальну картку слухача 
додатково заноситься середня зважена оцінка.

Екзамени складаються слухачами за розкладом навчальних занять або 
у період екзаменаційних сесій за окремим розкладом, який розробляється 
науково-методичним центром організації освітньої діяльності, підписується 
начальником центру, погоджується заступником начальника Університету з 
навчальної роботи, затверджується начальником Університету і доводиться 
до відома науково-педагогічних працівників та слухачів не пізніше ніж за 14 
календарних днів до початку екзаменаційних сесій. У розкладі екзаменів 
передбачається виділення для підготовки до кожного екзамену не більше 
трьох календарних днів.
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Для підготовки до екзамену з фізичної підготовки вільні дні можуть не 
виділятися.

Екзаменаційні сесії проводяться за рішенням начальника НУОУ, при 
цьому для підготовки до екзамену надається один день за рахунок обсягу 
часу, який відведено на вивчення відповідної навчальної дисципліни під час 
самостійної роботи.

Перед коленим екзаменом обов’язково проводиться консультація.
Екзамен приймається лектором, який читав лекції з навчальної 

дисципліни. Рішенням начальника (завідувача) кафедри на допомогу 
основному екзаменатору можуть призначатися інші науково-педагогічні 
працівники кафедри, які проводили заняття в навчальній групі, що 
екзаменується. У разі якщо лекції з навчальної дисципліни читалися 
декількома лекторами, рішенням начальника' інституту (кафедри) 
створюється комісія для прийняття екзамену.

Критерії оцінювання знань слухача на екзамені визначаються робочою 
програмою навчальної дисципліни І повинні враховувати насамперед їх 
повноту і правильність, а також здатність слухача узагальнювати отримані 
знання; застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних 
ситуаціях; аналізувати і оцінювати факти, події, інтерпретувати схеми, 
графіки, діаграми, обстановку на топографічних картах; викладати матеріал 
чітко, логічно, послідовно.

Форма проведення екзамену визначається кафедрою. Зміст 
екзаменаційних білетів, перелік матеріалів, користування якими дозволяється 
слухачу під час екзамену (програми, довідники, карти, таблиці, макети та 
інші посібники), обговорюються на засіданні кафедри і затверджуються 
начальником (завідувачем) кафедри не пізніше ніж за 14 календарних днів до 
початку складання екзаменів. Названі матеріали -  дійсні протягом 
навчального року, вони є складовою навчально-методичної документації з 
дисципліни і зберігаються на кафедрі.

5.29. Порядок організації та проведення контрольних заходів та 
оцінювання результатів навчання

Відповідно до вимог Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти оцінювання результатів 
навчання як інструмент визнання успішного завершення здобувачем вищої 
освіти обов’язкових видів навчальної діяльності й досягнення визначених 
результатів навчання -  як за окремими навчальними дисциплінами 
(присвоєння кредитів) так і за програмою загалом (присвоєння кваліфікації) 
є найважливішим елементом освітнього процесу. Порядок формування 
оцінок та накопичення балів визначається робочою програмою навчальної 
дисципліни.

5.29.1. Оцінювання результатів навчання здійснюється на принципах 
об'єктивності, систематичності та системності, плановості, єдності вимог, 
відкритості, прозорості, економічності, доступності та зрозумілості методики 
оцінювання, урахування індивідуальних можливостей здобувачів вищої 
освіти.
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Співвідношення результатів навчання та форм (методів) і критеріїв 
оцінювання ґрунтується на таких засадах:

результати навчання із відповідними стратегіями та критеріями 
оцінювання визначаються для Освітньої програми загалом, для кожного її 
освітнього компонента окремо (навчальної дисципліни, практики, курсової і 
кваліфікаційної роботи) та фіксуються у відповідних нормативних 
документах Університету -  Освітній програмі, робочій програмі навчальної 
дисципліни тощо;

форми (методи) та критерії оцінювання, що вибрані для поточного та 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни (індивідуального завдання, 
іншого освітнього компонента),, узгоджуються із результатами навчання із 
цієї дисципліни та з видами навчальної діяльності, що реалізовувалися в 
процесі навчання; . ,

форми (методи) оцінювання забезпечують, валідність оцінювання 
успішності здобувачів вищої освіти і встановлення факту досягнення 
результатів навчання. Критерії оцінювання базуються на очікуваних 
результатах навчання;

форми підсумкового контролю з освітнього компоненту визначаються 
Освітньою програмою та не можуть замінюватися на інші.

5.29.2. Підсумкове оцінювання результатів навчання в Університеті 
(інституті) здійснюється за єдиною 100-бальною шкалою. Оцінка здобувача 
вищої освіти відповідає відношенню встановленого при оцінюванні рівня 
сформованості професійних І загальних компетентностей до запланованих 
результатів навчання (у відсотках). За необхідності застосовується така 
шкала відповідності з оцінками за чотирибальною системою оцінювання:
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Сума балів за 
всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка за національною шкалою Оцінка шкалою ЄКТС
Для підсумкового 
семестрового 
контролю, що 
включає екзамен, 
курсову роботу, 
практику

Для
підсумкового 
семестрового 
контролю, що 
включає залік

Для всіх видів 
підсумкового контролю

90-100 відмінно зараховано А (відмінно)
65-89 добре ВС (добре)
50-64 задовільно БЕ (задовільно)
35-49 незадовільно не зараховано РХ (незадовільно) з 

можливістю повторного 
складання

1-34 незадовільно Р (незадовільно) з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни
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Кредити присвоюються окремим здобувачам вищої освіти після 
завершення навчальної діяльності, якої вимагає формальна навчальна 
програма або за Освітніми програмами вищої освіти при перезарахуванні 
оцінок, що отримані в інших закладах освіти, застосовуються рекомендації 
Європейської кредитно-трансферної накопичувальної системи (якщо інше не 
передбачене двосторонньою угодою).

Умови визнання успішного навчання:
освітній компонент, успішного оцінювання досягнутих ними 

результатів навчання;
критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за 
кожним запланованим результатом навчання освітнього компонента та 
мінімального порогового рівня оцінки за освітнім компонентом загалом;

мінімальний пороговий рівень оцінки за кожним запланованим для 
освітнього компонента результатом навчання визначається відповідною 
робочою програмою, але не може бути нижчим за 50 % від максимально 
можливої кількості балів;

здобувач освіти може бути недопущений до підсумкового оцінювання, 
якщо під час семестру він:

не досяг мінімального порогового рівня оцінки тих результатів 
навчання, які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю;

набрав кількість балів, що є недостатньою для отримання позитивної 
оцінки навіть у випадку досягнення ним на підсумковому контролі 
максимально можливого результату.

Якщо здобувач вищої освіти, допущений до підсумкового 
(семестрового) контролю, не бере в ньому участі із залежних від нього 
причин, вважається, що контроль не складено та отримана оцінка “0” балів 
(“незадовільно”). Про незалежні від здобувача причини (у т. ч. тимчасову 
непрацездатність через хворобу), які можуть виправдати його відсутність, 
він має негайно повідомити керівництво інституту (центру).

За умови тривалості навчальної дисципліни (практики) двох й більше 
семестрів, підсумкова оцінка визначається на останньому підсумковому 
(семестровому) контролі. Порядок формування таких оцінок затверджується 
в робочій програмі навчальної дисципліни.

Оцінювання сприяє ефективному навчанню:
при проектуванні поточного оцінювання забезпечується зворотній 

зв’язок: здобувачі вищої освіти повинні мати можливість використати 
результат оцінювання так, щоб поліпшити свої показники під час на 
ступного оцінювання;

система оцінювання має допомогти з добувачу визначити 
наявність/відсутність прогресу в опануванні освітнього компонента.

З абезпечення об ’ єктивності оцінюв ання:
здобувачі вищої освіти повинні мати певний час для навчання, перш 

ніж їх оцінюватимуть;
науково-педагогічні (педагогічні) працівники та інші особи, які 

залучені до оцінювання (далі -  оцінювачі), мають бути ознайомлені із
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наявними методами проведення тестування та екзаменування, отримати, за 
необхідності, підтримку для розвитку власних навичок у цій сфері;

за можливості оцінювання має проводитися більш ніж одним 
оцінювачем;

рішення щодо кількості оцінювачів, їх персоналій і залучення 
зовнішніх оцінювачів (за потреби) має прийматися своєчасно;

графік оцінювання здобувачів вищої освіти, які займаються за 
індивідуальним графіком, має за структурою та послідовністю відповідати 
стандартному графіку оцінювання, а терміни оцінювання - затвердженому 
Індивідуальному графіку;

, за можливості оцінювана робота має бути анонімною;
оцінювання має бути послідовним, справедливим та об’єктивно 

застосовуватися до всіх здобувачів вищої освіти, проводитися відповідно до 
встановлених процедур;

упродовж установлених термінів мають зберігатися чіткі та достовірні 
записи процедур і рішень з оцінювання (залікові та екзаменаційні відомості, 
протоколи засідань комісій тощо). Роботи здобувачів вищої освіти (крім тих, 
щодо яких визначені інші терміни) мають зберігатись упродовж семестру.

Вимоги щодо забезпечення прозорості оцінювання, створення рівних 
можливостей і упередження несправедливих пільг:

інформація щодо оцінювання має бути чіткою, точною й доступною 
для всіх учасників освітнього процесу;

критерії і методи оцінювання, виставлення оцінок мають бути 
оприлюднені заздалегідь (до початку оцінювання);

особам, стан здоров’я яких перешкоджає дотриманню в повному обсязі 
передбачених правилами проведення контролю процедур, відповідно до 
доведеної тяжкості перешкоди та обмеженості можливостей може бути 
подовжений час виконання завдання або надано іншу, адекватну ситуації, 
можливість пройти заходи контролю.

Умови проведення оцінювання:
терміни проведення підсумкових оцінювань мають дозволяти 

ефективно й точно оцінювати запланований результат навчання;
обсяги навантаження процедурами оцінювання для здобувачів вищої 

освіти та викладацького складу мають бути прийнятними. Зокрема, не 
допускається складання здобувачем освіти двох іспитів упродовж одного 
календарного дня. При укладанні графіку іспитів за денною формою 
навчання іспити плануються не частіше, ніж раз на два дні;

графік підсумкового оцінювання, у тому числі останні терміни 
подання здобувачами вищої освіти своїх робіт, має бути визначений 
заздалегідь;

форма проведення контролю та його тривалість, особливі вимоги щодо 
процедури проведення мають бути доведені до відома осіб, які навчаються, 
завчасно (щонайменше напередодні контролю);

особи, які навчаються, мають бути повідомлені щодо засобів контролю 
за дотриманням правил академічної доброчесності, які застосовуватимуться 
під час оцінювання, і щодо наслідків їх порушення;
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особи, допущені до проведення контролю та оцінювання, повинні мати 
при собі документ, що посвідчує особу;

особа, яка проходить контроль, не має права використовувати будь-яку 
зовнішню (сторонню) допомогу;

якщо оцінювач підозрює особу, що проходить контроль, у 
використанні недозволених допоміжних засобів, він має право 
запропонувати їй учинити дії, які б спростували підозру. Якщо особа, що 
проходить контроль, відмовляється від пропозиції оцінювача, її результат 
оцінюється як “0” балів (“незадовільно”);

порушення у процесі складання іспиту (захисту курсових 
робіт/проектів і практик) мають бути негайно, оголошені оцінювачем 
(оцінювачами). Документ, що засвідчує факт порушення (доповідна записка, 
протокол тощо) м.ає бути переданий керівництву структурного підрозділу 
Університету в той самий день;

до завершення оцінювання здобувачі вищої освіти мають отримати 
інформацію про час оприлюднення його результатів;

терміни для повторного складання підсумкових форм контролю мають 
бути визначені до початку оцінювань.

Результати оцінювання під час семестрового контролю мають бути 
внесені до заліково-екзаменаційних відомостей і (крім негативних 
результатів) -  до залікової книжки здобувача освіти.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається.

Результати оцінювання під час семестрового контролю мають бути 
внесені до заліково-екзаменаційних відомостей і (крім негативних 
результатів) -  до залікової книжки здобувача освіти.

Перескладання семестрового контролю з метою покращення 
позитивної оцінки не допускається. .

Конкретні умови змісту, методики проведення та оцінювання всіх 
форм контролю з окремої дисципліни, практики, курсової роботи/проєкту 
визначаються викладачем, гарантом програми, схвалюються кафедрою та 
відповідно відображаються в робочій програмі навчальної дисципліни. 

Процедури розгляду звернень здобувачів освіти щодо оцінювання 
Поточний контроль. Упродовж тижня після оголошення результатів 

поточного контролю (але не пізніше початку семестрового контролю) 
здобувач вищої освіти може звернутися до оцінювача за роз’ясненням і/або з 
незгодою щодо отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої здобувачем 
незгоди приймає оцінювач.

Семестровий контроль у формі заліку або екзамену. У випадку незгоди
з рішенням оцінювача щодо результатів семестрового контролю здобувач 
вищої освіти може звернутися до оцінювача (оцінювачів) з незгодою щодо 
отриманої оцінки у день її оголошення. Рішення щодо висловленої 
здобувачем незгоди приймає оцінювач (оцінювачі). .

У випадку незгоди з рішенням оцінювача (оцінювачів) здобувач освіти 
може звернутися до керівництва інституту (центру) з умотивованою заявою 
щодо неврахування оцінювачем важливих обставин при оцінюванні. За
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рішенням посадової особи письмова робота здобувача вищої освіти може 
бути надана для оцінювання іншому науково-педагогічному працівнику, що 
викладає ту саму чи суміжну дисципліну або має достатню компетенцію для 
оцінювання даної роботи. Якщо оцінка першого й повторного оцінювання 
відрізняються більш ніж на 10%, то робота має бути передана для 
оцінювання третьому оцінювачу, а підсумкова оцінка визначається як 
середнє трьох оцінок. В іншому разі чинною є оцінка, що виставлена при 
першому оцінюванні.

Семестровий контроль у формі диференційованого заліку (захист 
практики або курсової роботи). За незгоди із результатами захисту курсової 
роботи або практики здобувач вищої освіти у день оголошення оцінки може 
звернутися до комісії, яка проводила оцінювання, з незгодою щодо 
отриманої оцінки. Рішення щодо висловленої здобувачем незгоди приймає 
комісія.

Якщо здобувач освіти не згоден із рішенням комісії і вважає, що мало 
місце порушення процедури захисту, він може подати письмову заяву 
заступнику начальника Університету з навчальної роботи. Керівник 
структурного, підрозділу своїм рішенням формує комісію для розгляду 
питання дотримання процедури. .

У разі підтвердження викладених у заяві здобувача вищої освіти 
обставин за розпорядженням заступника начальника Університету з 
навчальної роботи проводиться новий захист з іншим складом комісії.

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти. За незгоди з оцінкою за 
кваліфікаційний іспит (роботу, проект) здобувач вищої освіти має право не 
пізніше 12 години наступного робочого дня, що слідує за днем оголошення 
результату іспиту, подати апеляцію на ім'я голови екзаменаційної комісії. 
Порядок оскарження та розгляду апеляційної скарги визначається його 
рішенням.

Повторне складання семестрового контролю
Повторне складання у випадку отримання незадовільних оцінок. 

Здобувачу вищої освіти, що одержав під час семестрового контролю не 
більше двох незадовільних оцінок, дозволяється ліквідувати заборгованість 
до початку наступного семестру. Повторне складання іспитів допускається 
не більше двох разів із кожної дисципліни: один раз - викладачу, другий - 
комісії, яка створюється. До складу такої комісії викладача, який приймав 
іспит (виставляв залік) зазвичай не включають.

5.29.3. Використання результатів оцінювання
Оцінювання результатів навчання є основою для прийняття рішень 

щодо переведення здобувачів вищої освіти на наступні курси, присвоєння 
часткових і повних кваліфікацій, визнання освітніх декларацій, формування 
розподілів оцінок і рейтингів здобувачів вищої освіти, а також 
використовуються для цілей моніторингу' Освітніх програм.

За результатами семестрового контролю оцінювань за весь період 
навчання та атестації здобувачів вищої освіти присвоюються освітні 
кваліфікації (ступені). :
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На підставі результатів оцінювання під час семестрового контролю за 
весь період навчання за визначеною Освітньою програмою всіх здобувачів 
вищої освіти, які одночасно вступили на навчання, формується розподіл 
оцінок Освітньої програми для відповідного року вступу. Розподіл оцінок 
показує, з якою частотою у межах однієї програми виставляються однакові 
оцінки.

Згідно із рекомендаціями ЄКТС, основою прийняття рішень при 
перезарахуванні оцінок, що отримані в іншому закладі освіти, є порівняння 
статистичних розподілів оцінок у різних закладах освіти. Розподіли оцінок 
використовують в Університеті також для порівняння застосування шкали 
оцінювання в інститутах (навчально-наукових центрах), у різних предметних 
сферах/спеціальностях.

Рейтингові списки здобувачів вищої освіти -  це його порядкова 
позиція серед здобувачів певного курсу, спеціальності, Освітньої програми, 
яка визначається рівнем результатів прямих вимірів навчальних досягнень з 
кожного навчального компонента (дисципліни, практики, курсової 
роботи/проєкту) під час підсумкового контролю.

Рейтингові списки можуть розраховувати за семестр (семестровий 
рейтинг), за курс (рік навчання) або за весь термін навчання за визначеною 
Освітньою програмою (загальний академічний рейтинг).

Правила розрахунку рейтингових балів для цільових рейтингів (напр., 
семестрового рейтингу успішності для призначення стипендії) можуть 
включати інші, крім успішності, компоненти (додаткові бали за участь у 
науковій, науково-технічній діяльності, громадському житті, творчій і 
спортивній діяльності тощо).

Відповідальність за укладання рейтингів здобувачів вищої освіти та 
достовірність результатів покладається на керівника відповідного 
структурного підрозділу.

Результати семестрового контролю за Освітньою програмою 
щосеместру аналізуються гарантом програми (робочою групою програми), 
доповідаються- та обговорюються на засіданнях кафедр, вчених рад 
Інститутів і Вченої ради Університету. Результати обговорень на вчених 
радах є підставою для ініціювання змін в Освітніх програмах в умовах 
допуску до Освітніх програм, у правилах оцінювання.

При прийнятті рішення щодо введення в дію будь-яких змін до правил 
оцінювання чи Освітніх програм терміни запровадження таких змін, а також 
поширення їх на осіб, які вже навчаються за Освітніми програмами, мають 
бути погоджені вченою радою відповідного інституту.

5.30. Організація, порядок та особливості проведення атестації 
випускників Університету визначається відповідно до вимог чинного 
законодавства.
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VI. Методична діяльність

6.1. Методична діяльність в Університеті є складовою частиною 
освітнього процесу.

Основними завданнями методичної діяльності є: 
науково-методичне забезпечення організації, проведення та 

управління якістю освітнього процесу;
підвищення методичної майстерності керівного складу, науково- 

педагогічних (педагогічних), наукових працівників, командирів підрозділів 
слухачів (курсантів, студентів) Університету;

удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів 
навчальних занять тощо.

6.2. Організація методичної діяльності в Університеті покладається на 
науково-методичний центр організації освітньої діяльності. Заходи 
методичної діяльності Університету вносяться до плану-календаря основних 
заходів на місяць.

6.3. Основними формами методичної діяльності в Університеті є: 
проведення навчально-методичних (методичних) зборів (до 5 діб),

нарад, науково-методичних конференцій та семінарів;
засідання вчених (методичних) рад в Університеті та вчених рад і 

методичних комісій структурних підрозділів Університету;
засідання кафедр з розгляду питань методики навчання та виховання 

слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів);
інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття; 
лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, загальної 

та військової педагогіки та психології;
розроблення і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, 

вдосконалення матеріально-технічного (логістичного) забезпечення 
освітнього процесу;

проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх 
результатів в освітній процес, вивчення та реалізація в освітньому процесі 
вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду та досвіду 
бойової підготовки військ (сил);

розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійних 
(освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців, вимог до 
системи забезпечення якості вищої освіти (у разі їх наявності), навчальних 
(робочих навчальних) планів, програм (робочих програм) навчальних 
дисциплін;

розроблення науково обгрунтованих рекомендацій щодо планування 
роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників, курсантів 
(слухачів, студентів);

взаємні та контрольні відвідування навчальних занять.
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6.4. Методична рада НУОУ імені Івана Черняховського (далі -  Рада) є 
дорадчим органом Вченої ради та керівництва Університету, який координує 
діяльність структурних підрозділів щодо методичного забезпечення 
освітнього процесу і виробляє стратегію Університету у сфері забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості освіти.

6.4.1. Основні напрями роботи і завдання Ради:
розроблення, розгляд і оцінювання проектів нормативних документів 

та методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу в НУОУ 
імені Івана Черняховського, експертиза проектів документів щодо організації 
освітнього процесу в структурних підрозділах Університету;

формування вимог до системи забезпечення якості освіти, розроблення 
критеріїв оцінки якості освітньої діяльності структурних підрозділів, 
критеріїв оцінки навчальної, методичної, консультативної, експертної, 
організаційної та іншої роботи наукових та науково-педагогічних 
працівників;

розроблення методичних підходів до здійснення моніторингу стану 
освітньої діяльності за всіма освітньо-професійними і освітньо-науковими 
рівнями;

розроблення нормативних документів і методичних рекомендацій щодо 
створення, оцінки, затвердження, впровадження і моніторингу освітніх, 
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм (надалі -  освітніх 
програм) із врахуванням вимог стандартів освіти і стандартів освітньої 
діяльності та національної рамки кваліфікацій;

експертиза проектів освітніх програм розгляд результатів моніторингу 
освітніх програм, надання рекомендацій Вченій раді Університету щодо 
відкриття, коригування та закриття освітніх програм;

встановлення вимог щодо форми й змісту матеріалів та документів, які 
є складовими частинами методичного забезпечення освітнього процесу, 
правил і термінів їх оприлюднення, експертиза методичних та наукових 
розробок в освітній процес і до друку;

координація освітньої діяльності і методичної роботи в структурних 
підрозділах, організація взаємодії у питаннях міжпредметиих зв’язків, 
інноваційних технологій навчання та удосконалення навчально-методичного 
забезпечення;

надання експертно-консультативної допомоги керівництву 
Університету щодо змісту освіти та організації освітнього процесу;

здійснення інших повноважень, делегованих Вченою радою 
Університету.

6.4.2. Основні завдання та компетенція Методичної ради
6.4.2.1. Щодо формування академічної політики Університету: 
методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних

напрямів розвитку зміст}'' освіти;
аналіз нормативно-правових актів, а також рекомендацій і пропозицій 

структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального 
штабу Збройних Сил України, українських органів із забезпечення якості 
освіти й акредитаційних агенцій, замовників та інших зацікавлених сторін в 
частині, що стосується питань організації, забезпечення і удосконалення всіх
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аспектів освітньої діяльності Університету;
обговорення і оцінка проектів нових нормативних документів, що 

мають регламентувати організацію освітнього процесу та зміст навчально- 
методичного забезпечення, підготовка рекомендацій щодо їх упровадження;

розробка вимог щодо відкриття нових освітніх програм, визначення 
критеріїв їх успішності і порядку закриття;

підготовка до розгляду на Вченій раді проектів стандартів освітньої 
діяльності Університету за рівнями освіти.

6.4.2.2. Щодо формування системи забезпечення якості освіти: 
розроблення, розгляд і оцінювання пропозицій щодо вдосконалення

системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в 
Університеті, формування системи критеріїв та індикаторів якості освітньої 
діяльності, якості освіти на рівні Університету та його структурних 
підрозділів;

вивчення національного та зарубіжного досвіду щодо забезпечення 
якості освіти та функціонування систем запобігання й виявлення 
академічного плагіату;

розробка вимог до моніторингу освітніх програм на всіх рівнях; 
розгляд даних моніторингу результатів навчання здобувачів вищої 

військової освіти, якості організації освітнього процесу та його методичного 
забезпечення у структурних підрозділах Університету;

розгляд результатів опитування учасників освітнього процесу та 
випускників.

6.4.2.3. Щодо вдосконалення освітніх програм:
розгляд і затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення 

освітніх програм (проектування й експертиза результатів навчання за 
освітніми програмами, проектування навчальних заходів і траєкторій 
навчання, визначення засобів діагностики і вимог до процедур оцінювання -  
визначення порогових рівнів диференціація оцінок, валідація процедур 
оцінювання, розробка навчальних планів тощо);

розроблення проектів вимог Університету щодо переліку і рівня 
сформованості загальних (наскрізних) компетентностей випускників, 
підготовка й затвердження рекомендацій структурним підрозділам щодо 
забезпечення їх формування;

розгляд і затвердження методичних рекомендацій щодо проектування 
професійно-спрямованих компонентів освітніх програм;

організація роботи щодо розроблення та запровадження нових освітніх 
технологій і методів навчання, форм і методів поточного та підсумкового 
контролю знань, критеріїв оцінки підготовленості здобувачів, атестації 
випускників;

прийняття рішень рекомендаційного характеру щодо схвалення 
(відхилення) освітніх програм, які пройшли попередню перевірку у науково- 
методичному центрі організації освітньої діяльності Університету;

розгляд підготовлених в інститутах (центрах) пропозицій щодо 
оптимізації наявних програм та спеціалізацій і створення нових, розроблення 
відповідних рекомендацій для прийняття рішень Вченою радою 
Університету.
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6.4.2.4. Щодо забезпечення освітнього процесу:
підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, 

педагогічного, морально-психологічного, методичного забезпечення 
освітнього процесу, забезпечення якості освіти;

схвалення до друку підготовлених науковими та науково- 
педагогічними працівниками Університету підручників, навчальних і 
мультимедійних посібників, курсів лекцій, наукових (монографій) й інших 
праць;

надання рекомендацій Університету щодо доцільності використання в 
освітньому процесі нових науково-методичних розробок;

надання рекомендацій щодо впровадження в освітній процес 
інноваційних технологій; : .

поширення кращого педагогічного досвіду серед структурних 
підрозділів Університету з питань науково-методичного забезпечення та 
організації освітнього п р о ц есу ..................  .

Рада реалізує також й інші завдання, що є похідними від основних 
завдань її діяльності.

6.4.3. Забезпечення діяльності Ради здійснює науково-методичний 
центр організації освітньої діяльності Університету. При розгляді тематичних 
питань до забезпечення діяльності Ради можуть залучатися відповідні 
структурні підрозділи Університету.

6.5. Методична комісія інституту (навчально-наукового центру)
6.5.1. Методична комісія інституту (навчально-наукового центру) є 

колективним дорадчим органом інституту (навчально-наукового центру), що 
утворюється на навчальний рік.

6.5.2. Методична комісія інституту (навчально-наукового центру) 
створюється у кожному інституті (навчально-науковому центрі) з метою 
надання допомоги начальнику інституту (навчально-наукового центру) щодо 
системної роботи зі створення та вдосконалення стандартів вищої військової 
освіти за спеціальностями підготовки, координації методичної роботи 
кафедр, вирішення питань організації освітнього процесу, його якісного 
навчально-методичного забезпечення, спрямованих на підвищення 
ефективності та якості вищої військової освіти, удосконалення освітнього 
процесу з урахуванням сучасної педагогічної науки, провідного вітчизняного 
та світового досвіду, міжнародних стандартів, інноваційних технологій 
навчання, досвіду застосування військ (сил) в сучасних умовах. Вона сприяє 
підвищенню фахової та професійної майстерності науково-педагогічних 
працівників.

6.5.3. Організація та контроль роботи комісії, доступ її членів до 
освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм, навчальних та робочих 
навчальних планів, програм та робочих програм навчальних дисциплін Іншої 
навчально-методичної документації покладається на заступника начальника 
інституту (навчально-наукового центру), начальника кафедри.

6.5.4. Завданнями методичної комісії інституту (навчально-наукового 
центру) є:
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аналіз заходів методичної роботи кафедр, визначення основних заходів 
методичної роботи інституту (навчально-наукового центру) та кафедр на 
навчальний рік;

складання проекту плану методичної роботи інституту (навчально- 
наукового центру) та організація його реалізації;

вироблення єдиних системних підходів до реалізації заходів 
методичної роботи на кафедрах інституту (навчально-наукового центру), 
підготовка пропозицій і матеріалів до розгляду на засіданнях вченої ради 
інституту (навчально-наукового центру) та методичної ради Університету;

методичне керівництво заходами з вдосконалення освітньо- 
професійних (освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців, 
навчальних (робочих навчальних) планів, програм (робочих програм) 
навчальних дисциплін за спеціальностями інституту (навчально-наукового 
центру);

розробка навчально-методичних документів та організація заходів 
методичної роботи міжкафедрального рівня, контроль І координація 
методичної роботи кафедр;

взаємодія з методичними комісіями інших інституту (навчально- 
наукового центру) для вирішення питань організації міжкафедральних 
заходів;

вивчення та аналіз викладання навчальних дисциплін на кафедрах 
інституту (навчально-наукового центру), якості їх методичного забезпечення;

організаційно-методичне керівництво роботою предметно-методичних 
комісій кафедр, надання їм допомоги в організації і веденні заходів 
методичної роботи; ..

розробка практичних рекомендацій щодо виконання в інституті 
(навчально-науковому центрі) рішень органів військового управління, 
організація І контроль їх виконання;

вивчення, аналіз та узагальнення досвіду застосування військ (сил) у 
операції Об’єднаних сил (антитерористичній операції), передового досвіду 
методичної роботи кафедр та науково-педагогічних працівників інших 
інститутів (навчально-наукових: центрів) Університету, відпрацювання 
рекомендацій щодо його впровадження в конкретну навчальну дисципліну, 
навчальний план та стандарти вищої військової освіти;

розгляд навчальної, навчально-методичної літератури та рекомендація 
її до розгляду на вченій раді інституту (навчально-наукового центру);

організація та методичне супроводження педагогічних (методичних) 
експериментів, втілення в освітній процес активних форм та методів 
навчання;

участь у підготовці та проведення в інституті (навчально-науковому 
центрі) навчально-методичних зборів, науково-методичних конференцій, 
семінарів, навчально-методичних нарад, інструкторко-методичних, відкритих 
та показових занять, контрольних відвідувань науково-педагогічних 
працівників та інших заходів методичного спрямування;

оцінка пробного заняття молодого науково-педагогічного працівника;
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експертна допомога при розробці наочних посібників, аудіо
візуальних, комп’ютерних технологій навчання, заходів з вдосконалення 
навчальної матеріально-технічної бази;

допомога керівництву інституту (навчально-наукового центру) у 
складанні звітів, доповідей з питань організації та вдосконалення освітнього 
процесу.

6.5.5. До складу методичної комісії інституту (навчально-наукового 
центру) входять:

голова методичної комісії -  начальник (завідувач) випускаючої 
кафедри або провідний фахівець зі спеціальності підготовки;

заступник голови методичної комісії -  начальник кафедри або 
провідний фахівець зі спеціальності підготовки;

члени методичної комісії -  2-3 представники від кожної кафедри з 
числа професорів та доцентів, які мають авторитет та великий досвід 
навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи. ,

Секретар методичної комісії -  старший викладач однієї з кафедр, що 
планується на посаду доцента.

Склад методичної комісії інституту (навчально-наукового центру) 
затверджується і оголошується наказом начальника Університету.

6.5.6. Тематика засідань методичної комісії відпрацьовується згідно 
планів методичної роботи Університету та інституту (навчально-наукового 
центру), плану методичної ради Університету.

6.5.7. Засідання методичної комісії проводиться у другу середу місяця, 
відповідно до плану роботи і оформлюються протоколом. Протоколи 
підписуються головою і секретарем комісії та затверджуються начальником 
інституту (навчально-наукового центру). Члени комісії мають право брати 
участь в обговоренні питань, сприяти виконанню рішень комісії, вносити 
пропозиції голові з питань удосконалення навчально-методичної роботи в 
інституті (навчально-науковому центрі), виконувати доручення голови 
комісії щодо підготовки засідань і рішень комісії.

Засідання методичної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь 
не менше як дві третини персонального складу методичної комісії. Рішення 
вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини 
присутніх на засіданні членів методичної комісії інституту (навчально- 
наукового центру).

На засідання методичної комісії можуть бути запрошені інші науково- 
педагогічні працівники, які мають безпосереднє відношення до питань що 
розглядаються.

Рішення методичної комісії з усіх питань приймаються відкритим 
голосуванням.

Порядок денний чергового засідання повідомляється членам комісії і 
запрошеним не пізніше, ніж за п’ять днів до призначеного терміну засідання.

6.6. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу здійснюється 
на підставі нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України
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та Міністерства оборони України з урахуванням науково-педагогічних
досягнень у галузі вищої освіти та підготовки військових фахівців.

6.6.1. Діяльність із науково-методичного забезпечення освіти 
передбачає:

розроблення пропозицій про засади освітньої політики, прогнозів, 
інформаційно-аналітичних матеріалів,

рекомендацій щодо розвитку та вдосконалення освітньої сфери; 
розроблення методів навчання, стандартів освіти, Освітніх програм, 

навчальних планів, програм і робочих програм навчальних дисциплін, 
підручників, посібників, інших навчально-методичних матеріалів і їх 
експертизу;

організацію видання підручників (посібників), у тому числі 
електронних;

пов’язане зі здійсненням освітньої політики підвищення кваліфікації 
керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників;

науково-методичне забезпечення оцінювання та моніторингу якості 
освіти, у тому числі за міжнародними програмами;

соціологічні дослідження, що пов’язані з освітньою діяльністю.
6.6.2. Розроблення, експертизу та впровадження науково-методичного 

забезпечення в Університеті здійснюють: науково-педагогічні та наукові 
працівники, кафедри, методичні комісії, навчальні відділи, вчені ради 
структурних підрозділів, Методична рада Університету, Вчена рада 
Університету.

6.6.3. До складу документів, які формують науково-методичне, 
навчально-методичне та організаційно-методичне забезпечення освітнього 
процесу, належать:

стандарти освіти за спеціальностями; 
описи Освітніх програм; 
навчальні та робочі навчальні плани;
положення та рекомендації щодо оцінювання здобувачів освіти, 

поточного й підсумкового контролю, критерії оцінювання;
робочі програми всіх обов’язкових і вибіркових навчальних дисциплін; 
методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи 

слухачів (курсантів, студентів, ад’юнктів) самостійного опрацювання фахової 
літератури, підготовки курсових і кваліфікаційних робіт/проєктів;

інші матеріали, що визначені рішенням методичної комісії, вченої ради 
структурного підрозділу.

6.6.4. До науково-методичних матеріалів забезпечення освітнього 
процесу, оприлюднення яких обмежується з міркувань захисту прав 
інтелектуальною власності та/або забезпечення якості й об’єктивності 
оцінювання, належать:

підручники та навчальні посібники, у тому числі в електронній формі, 
електронні навчальні курси та конспекти лекцій навчальних дисциплін;

методичні матеріали до лекційних, семінарських, практичних і 
лабораторних занять, у тому числі в електронній формі; 

програми військового стажування (практик);
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навчально-методичні комплекси;
засоби діагностики для поточного, семестрового контролю та 

підсумкової атестації.
6.6.5. Вимоги щодо форми та змісту матеріалів і документів, які є 

складовими частинами науково-методичного забезпечення освітнього 
процесу, правила й терміни їх оприлюднення розробляє Методична рада та 
вносить на затвердження в установленому порядку.

Необхідною умовою розміщення науково-методичних матеріалів 
(у т. ч. підручників і посібників) на сайті університету в електронній 
бібліотеці є їх схвалення методичною комісією структурного підрозділу. 
Рекомендація до друку . науково-методичних матеріалів від імені 
Університету здійснюється винятково за підсумками розгляду на Методичній 
раді та Вченій раді Університету. .

6.7. Навчально-методичні (методичні, оперативні) збори в Університеті 
проводяться перед початком навчального року (семестру). На зборах 
підводяться підсумки роботи за період навчання (минулий навчальний рік, 
семестр), визначаються і обговорюються раціональні підходи до навчальної, 
методичної та виховної роботи, організовується проведення лекцій і 
доповідей на військово-педагогічні, науково-методичні та спеціальні теми, 
віддаються рекомендації щодо порядку реалізації в освітньому процесі нових 
вимог нормативних документів і досвіду військ (сил).

6.8. Навчально-методичні (методичні) наради проводяться з метою 
вирішення конкретних питань навчально-методичної роботи в інституті 
(центрі, на кафедрі). Спільні наради декількох кафедр (міжкафедральні 
наради) організовуються і проводяться начальником (заступниками 
начальника) НУОУ, начальником науково-методичного центру організації 
освітньої діяльності, начальниками інститутів (центрів), кафедр.

6.9. Науково-методичні конференції та семінари проводяться у НУОУ 
(в інститутах (центрах), на кафедрах). На них розглядаються найважливіші 
питання вдосконалення підготовки військових фахівців, утілення в освітній 
процес нових технологій, методів навчання, досліджень з проблем військової 
освіти, наукової організації праці науково-педагогічних працівників. 
Науково-методичні конференції можуть відпрацьовувати, розробляти 
рекомендації, які затверджуються начальником НУОУ, інституту (центру), 
кафедри..

6.10. Інструкторсько-методичні заняття проводяться з найбільш 
важливих і складних тем навчальних дисциплін, особливо з тих, що 
викладаються двома і . більше науково-педагогічними працівниками або із 
залученням до їх проведення командирів підрозділів слухачів.

Метою інструкторсько-методичних занять є відпрацювання питань 
раціональної організації та проведення навчальних занять, засвоєння 
найбільш ефективних методичних прийомів, установлення загального
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розуміння і методики відпрацювання викладання навчальних питань. 
Інструкторсько-методичні заняття проводять начальник та заступники 
начальника Університету, начальники інститутів (центрів), кафедр, найбільш 
підготовлені та висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, 
командири підрозділів слухачів.

6.11. Показові заняття проводяться начальником та заступниками 
начальника Університету, начальниками інститутів (центрів), кафедр, 
найбільш підготовленими та висококваліфікованими науково-педагогічними 
працівниками з метою показу найбільш ефективної організації і методики 
проведення навчальних занять, ефективних методів використання на 
заняттях елементів навчально-матеріальної бази. Показові заняття 
організовуються відповідно до плану методичної роботи на навчальний рік та 
розкладу навчальних занять. На них мають бути присутні науково- 
педагогічні працівники і командири підрозділів слухачів.

6.12. Відкриті заняття проводяться відповідно до розкладу навчальних 
занять з метою обміну досвідом, надання допомоги науково-педагогічним 
працівникам з організації занять і вдосконалення методики їх проведення.

6ЛЗ. Пробні заняття проводяться за рішенням начальника 
Університету, інституту (центру), кафедри з метою визначення готовності 
науково-педагогічних працівників до самостійного проведення навчальних 
занять зі слухачами, а також вироблення методики проведення навчальних 
занять з нових тем і питань. Пробні заняття проводяться без слухачів.

6.14. Показові, відкриті та пробні заняття обговорюються на засіданнях 
кафедр і оформляються відповідним протоколом.

6.15. Педагогічні (методичні) експерименти організовуються і 
проводяться з метою перевірки на практиці результатів наукових досліджень 
у галузі військової освіти та педагогічної науки. Втілення в освітній процес 
рекомендацій, заснованих на результатах наукових досліджень, здійснюється 
після їх експериментальної перевірки, обговорення на кафедрі, розгляду на 
вчених радах інституту (центру), Університету.

Пріоритетними напрямами проведення педагогічних (методичних) 
експериментів є: розробка сучасних освітніх технологій та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу; розробка та вдосконалення системи 
оцінювання якості освіти; вдосконалення системи підготовки за 
спеціальностями, організації освітнього процесу та виховання; 
впровадження у освітній процес передового педагогічного досвіду, 
застосування військ (сил) у операції Об’єднаних сил (АТО) та операціях з 
підтримання миру та безпеки, досвіду організації освітнього процесу у 
навчальних закладах країн-членів НАТО.

Головними критеріями ефективності проведення педагогічних 
(методичних) експериментів є отримання нового наукового результату,
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збагачення теоретичних знань та практичних навичок, які сприяють 
удосконаленню навчання та виховання слухачів (курсантів, студентів), дають 
змогу ефективно та якісно вирішувати конкретні завдання освітнього 
процесу.

Результати педагогічних (методичних) експериментів повинні 
відповідати таким вимогам: актуальність; наукова новизна; теоретична і 
практична значущість; наукова об’єктивність і достовірність; доступність 
результатів, висновків та рекомендацій для впровадження у освітній процес.

Педагогічні (методичні) експерименти проводяться на кафедрах 
Університету з періодичністю один раз на навчальний рік.

За підготовку, організацію та проведення, складання звіту про 
проведення педагогічного (методичного) експерименту відповідає 
начальник кафедри.

За необхідністю педагогічні експерименти можуть проводитися в 
інститутах. :

У підготовці, організації та проведенні педагогічного (методичного) 
експерименту виділяються етапи: діагностичний; прогностичний; 
організаційний; практичний; узагальнюючий; запровадження.

Діагностичний етап ~ аналіз стану педагогічного процесу щодо 
ракурсу досліджуваної проблеми виявлення і формулювання суперечностей, 
що потребують негайного усунення за допомогою нових методик, 
технологій, структур, нового функціонального механізму, тобто етап 
виявлення проблеми й обґрунтування її актуальності.

Прогностичний -  етап на якому визначають мету експерименту, 
вибудовують моделі нової технології, формулюють гіпотезу, прогнозують 
очікувані позитивні результати, а також негативні наслідки, визначають 
компенсаційні заходи.

Організаційний етап передбачає складання програми експерименту, 
забезпечення умов для її реалізації, підготовку матеріально-технічної бази 
експерименту, розподіл управлінських функцій у дослідно- 
експериментальній роботі, організацію спеціальної підготовки кадрів, що 
беруть участь у експериментальній роботі.

У програмі експерименту мають бути визначені: провідна ідея її 
актуальність та новизна; мета, основні завдання, місце, гіпотеза та умови 
проведення; етапи експерименту та терміни його реалізації; опис методики 
проведення експерименту; характер змін існуючої практики; методика 
моніторингу; здійснення експериментальної роботи; зіставлення 
експериментальних даних з існуючою практикою; узагальнення результатів 
дослідження, формулювання наукових висновків.

Програма експерименту обговорюється на засіданні кафедри.
При прийнятті рішення враховується:
відповідність програми експерименту Законам України, нормативним 

актам Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 
України, що регламентують освітню діяльність;

новизна, наукова значущість та практична доцільність експерименту;
рівень можливостей реалізації засад експерименту;
терміни проведення педагогічного експерименту.
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Обов’язковим компонентом програми є критерії оцінки очікуваних 
результатів експерименту. Вони повинні бути визначені до початку 
експерименту і пов’язані з його цілями.

Практичний етап полягає у здійсненні вихідних діагностичних зрізів, 
що констатують стан досліджуваного явища, реалізації нової технології, 
методики, системи заходів, відстеженні специфіки досліджуваного процесу, 
вимірюванні проміжних (поточних) результатів, коригуванні 
випробовуваної освітньої технології, здійсненні контрольних діагностичних 
зрізів.

Для забезпечення практичного етапу проведення практичної частини 
експерименту виділяється контрольна та експериментальні групи. 

Контрольна група навчається за традиційною програмою. 
Експериментальна група -  за спеціальною розробленою програмою. 
Узагальнюючий етап -  оброблення здобутих емпіричних даних, 

співвіднесення результатів експерименту з поставленими цілями і 
завданнями, аналіз усіх результатів, коригування гіпотези, моделі нової 
технології відповідно до кінцевих результатів, оформлення й опис процесу і 
результатів експерименту.

Результати педагогічного дослідження оформлюються у вигляді звіту. 
До звіту пред’являються наступні основні вимоги: 
чіткість побудови;
логічна послідовність викладеного матеріалу; 
переконлива аргументація; 
стислість і чіткість формулювань; 
конкретність викладу результатів роботи; 
достовірність висновків і обґрунтованість рекомендацій.
Звіт повинен включати: титульний лист, список виконавців, зміст, 

основну частину роботи та список літератури.
Структура основної частини звіту повинна включати:
Вступ (3-4 стор.).
У ньому характеризуються вихідні положення, а саме: актуальність 

проблеми, об’єкт, предмет, мету, гіпотезу та завдання дослідження, методи 
дослідження.

Проблема дослідження -  складне теоретичне або практичне питання, 
що потребує вивчення, вирішення. Проблема має бути відображена 
насамперед у темі дослідження.

Об’єкт дослідження -  частина об’єктивної реальності, яка на цьому 
етапі стає предметом практичної й теоретичної діяльності фахівця як 
соціальної істоти (суб’єкта). Об’єктами педагогічних досліджень можуть 
бути діяльність науково-педагогічних працівників, слухачів (курсантів, 
студентів), педагогічні стосунки між суб’єктом і об’єктом процесу навчання, 
особистістю та колективом, між вихованням і самовихованням, організація 
пізнавальної діяльності слухачів (курсантів, студентів), освітній процес
ТОЩО. ;

Предмет дослідження -  зафіксовані в досвіді, включені в процес 
практичної діяльності людини сторони, якості та відносини досліджуваного 
об’єкта з певною метою за даних умов. Поняття предмет дослідження
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вужче, ніж об’єкт дослідження. Об’єктами дослідження, як наприклад, 
можуть бути методи виховання, а предметом -  .тільки одна група цих 
методів, наприклад, методи стимулювання навчання.

Мета дослідження -  ціль, яку поставив перед собою дослідник. 
Формулюючи мету дослідження, дослідник з’ясовує, який результат 
передбачає отримати і яким він має бути.

Гіпотеза дослідження - наукове передбачення його результатів. Вона 
повинна формулюватися так, щоб з цього формулювання проглядалися 
положення, які потребують перевірки у процесі дослідження.

Завдання дослідження -  його конкретизована мета.
Завдання дослідження: .
вирішення певних теоретичних питань, що є загальною проблемою 

(наприклад, з’ясування сутності дидактичного явища, вдосконалення його 
визначення, дослідження ознак);

експериментальне вивчення практики вирішення проблеми, виявлення 
її типового стану, типових недоліків, їх причин, типових рис передового 
досвіду та ін.;

обґрунтування системи заходів, необхідних для вирішення 
поставленого завдання;

експериментальна перевірка пропонованої системи заходів щодо 
відповідності її критеріям оптимальності;

вироблення методичних рекомендацій для тих, хто використовуватиме 
результати дослідження на практиці.

Методи дослідження (цим закінчується введення) -  за допомогою цих 
методів здійснюється збір інформації, аналізуються і обробляються 
отримані дані. Методи дослідження перераховуються без їх характеристики.

Перший розділ (4-5 стор.) .
Він носить теоретичний характер. Зміст цього розділу відображає 

результати виконаної роботи по вивченню і аналізу літератури по вибраній 
темі, а також показує відношення дослідника до позицій різних науково- 
педагогічних працівників і практиків, що освітлювали дану проблему, і 
повного засвоєння суті досліджуваного.

Розділ закінчується висновками.
Другий розділ (6-8 стор.).
Він будується на експериментально-дослідній роботі по перевірці 

висунутої гіпотези. Зміст цього розділу відображає проведення всієї роботи 
по дослідженню вибраного предмету. Головна увага повинна бути 
зосереджене на плані проведення експерименту, описі етапів, суті, методиці 
та ході його проведення, доказі (або спростуванні) висунутої гіпотези, 
вирішенні поставлених завдань.

Розділ закінчується висновками.
Загальні висновки (2-3 стор.).
Вони завершують експериментально-дослідницьку роботу і 

складаються на основі проведення і висновків двох розділів. Основну увагу 
у них необхідно приділити ходу проведення, досягненні мети дослідження, 
результатам експериментально-дослідної роботи та їх аналізу. Закінчуються
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висновки перспективами подальшої розробки вибраної теми надалі, 
пропозиціями щодо поширення та впровадженні в освітній процес.

У проваджу вальний етап полягає у поширенні і впровадженні в 
освітній процес нової технології або методики як керованого процесу.

6.16. Центром методичної діяльності є кафедра.
На засіданнях кафедри обговорюються питання щодо: 
розроблення і вдосконалення методик викладання навчальних 

дисциплін;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійних 

(освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців, навчальних 
(робочих навчальних) планів та програм (робочих програм) навчальних 
дисциплін;

підготовка та обговорення текстів лекцій, методичних розробок, а 
також інших навчально-методичних матеріалів з усіх видів навчальних 
занять;

розроблення та обговорення змісту індивідуальних завдань для 
самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів, ад’юнктів) з навчальних 
дисциплін;

розроблення матеріалів навчально-методичного забезпечення 
самостійної роботи курсантів (слухачів, студентів, ад’юнктів);

підготовка та обговорення текстів доповідей, рекомендацій науково- 
методичних семінарів та шляхів їх реалізації в методиці викладання 
навчальних дисциплін;

надання допомоги призначеним на посади науково-педагогічним 
(педагогічним) працівникам у засвоєнні навчальної дисципліни і в підготовці 
їх до проведення занять;

результати проведення відкритих, показових, інструкторсько- 
методичних і пробних занять з подальшим їх обговоренням;

узгодження змісту і методики викладання навчальної дисципліни; 
організація зв’язку та співробітництва з підрозділами курсантів 

(слухачів, студентів) з питань освітнього процесу;
обговорення проектів підручників, навчальних посібників, курсів 

лекцій та іншої науково-методичної літератури;
розроблення пропозицій щодо вдосконалення навчально-матеріальної 

бази і безпосередня участь у їх реалізації;
розроблення залікових, екзаменаційних матеріалів та варіантів 

контрольних робіт; . . .
аналіз результатів поточної успішності, заліків та екзаменів з 

відповідної навчальної дисципліни;
підвищення методичної майстерності та професійної підготовки 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників;
впровадження в освітній процес передового досвіду військ (сил) та 

інших ВВНЗ (ВНП ЗВО).
Рішення на засіданнях кафедри приймається більшістю голосів. 

Протоколи засідання кафедри підписуються секретарем і затверджуються
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начальником (завідувачем) кафедри.

6.17. На кафедрі за необхідності створюються предметно-методичні 
комісії (далі -  ПМК), до складу яких входять науково-педагогічні 
працівники, які разом ведуть навчальну роботу з певної навчальної 
дисципліни або групи навчальних дисциплін. До складу комісії залучаються

•  » •  . « і  . « о  •науково-педагогічні працівники споріднених кафедр, а також керівний склад 
Університету, командири підрозділів слухачів. Голова ПМК призначається 
начальником (завідувачем) кафедри. Можуть створюватися міжкафедральні 
ПМК. Головою ПМК з навчальних дисциплін професійної (професійно- 
орієнтованої) та практичної підготовки призначається перший заступник 
начальника Університету.

На предметно-методичну комісію (ПМК) покладаються: .
розробка і вдосконалення часткових методик викладання навчальних 

дисциплін;
розробка пропозицій щодо вдосконалення освітньо-професійних 

(освітньо-наукових) програм підготовки військових фахівців, навчальних 
(робочих навчальних) планів та програм (робочих програм) навчальних 
дисциплін;

підготовка та обговорення текстів лекцій, методичних розробок, а 
також інших навчально-методичних матеріалів з усіх видів навчальних 
занять;

розробка та обговорення змісту індивідуальних завдань для 
самостійної роботи слухачів з навчальних дисциплін; ,

розробка матеріалів навчально-методичного забезпечення самостійної 
роботи слухачів;

надання допомоги призначеним на посади науково-педагогічним 
працівникам у засвоєнні навчальної дисципліни і в підготовці їх до 
проведення занять;

проведення показових, інструкторсько-методичних і пробних занять з 
подальшим їх обговоренням;

узгодження змісту і методики викладання навчальної дисципліни з 
відповідною роботою споріднених ПМК;

організація зв’язку та співробітництва з підрозділами слухачів з питань 
освітнього процесу;

обговорення проектів підручників, навчальних посібників, конспектів 
лекцій та іншої науково-методичної літератури;

розробка пропозицій щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази 
і безпосередня участь у їх реалізації;

розробка залікових, екзаменаційних матеріалів та варіантів 
контрольних робіт;

аналіз результатів поточної успішності, диференційованих заліків та 
екзаменів з відповідної навчальної дисципліни;

підвищення методичної майстерності та професійної підготовки 
науково-педагогічних працівників;
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утілення В ОСВІТНІЙ процес передового досвіду військ (сил) та інших 
ВВНЗ.

Рекомендації та рішення ПМК відображаються в журналі роботи ЛМК 
і підписуються її головою.

6.18. Контрольні відвідування навчальних занять проводяться 
керівним складом Університету, начальниками (їх заступниками) 
структурних навчальних підрозділів, кафедр та найбільш досвідченими 
науково-педагогічними працівниками за підпорядкованістю.

Під час контрольних відвідувань навчальних занять перевіряється їх 
відповідність розкладу занять, робочим програмам навчальних дисциплін, 
дотримання встановлених методик проведення навчальних занять відповідно 
до видів навчальних занять, методичний рівень керівника заняття, ступінь 
досягнення мети заняття, забезпеченість навчальних занять відповідно до 
робочої програми навчальної дисципліни, стан використання об’єктів 
матеріально-технічної бази.

Результати контролю навчальних занять обговорюються на 
навчально-методичних (методичних) зборах, навчально-методичних 
(методичних) нарадах, науково-методичних конференціях (семінарах), 
засіданнях кафедр. За їх підсумками визначають шляхи покращення 
методичної майстерності науково-педагогічних (педагогічних) працівників та 
методики проведення навчальних занять.

6.19.3 метою узагальнення і розповсюдження передового досвіду 
навчання та виховання слухачів (курсантів, студентів), організації 
проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх 
результатів в освітній процес, створення умов для підвищення педагогічної 
майстерності науково-педагогічних працівників в Університеті створюються 
навчально-методичні кабінети.

Роботу навчально-методичних кабінетів організовує заступник 
начальника Університету з навчальної роботи або начальник науково- 
методичного центру організації освітнього процесу.

Навчально-методичний кабінет забезпечує також накопичення 
науково-методичних матеріалів, проведення навчально-методичних 
(методичних) зборів, методичних нарад, ведення бібліографії, організовує 
виставки педагогічної і науково-методичної літератури тощо.

VII. Дистанційне навчання

7.1. Дистанційне навчання -  це індивідуалізований процес здобуття 
освіти, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії 
віддалених один від одного учасників освітнього процесу в спеціалізованому 
середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій.

7.2. Дистанційне навчання (далі -  ДН) може застосовуватися в
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Університеті під час підготовки слухачів (курсантів) заочної форми здобуття 
освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації та професійного рівня за 
програмами, що не передбачають вивчення тематики з використанням 
навчальної літератури з обмеженим доступом.

Під час підготовки слухачів (курсантів, студентів) очної (денної), 
заочної форми здобуття освіти можуть бути використані технології ДН у 
різноманітних комбінаціях (змішаних формах здобуття освіти): під час 
вивчення окремих навчальних дисциплін (тем) або блоків навчальних 
дисциплін; у системі підвищення кваліфікації; у ході тестувань рівня знань; 
при проведенні опитувань; для моніторингу якості освіти та в системі 
індивідуальної підготовки за програмами, що не передбачають вивчення 
тематики з використанням навчальної літератури з обмеженим доступом.

13. ДН в Університеті реалізовується шляхом застосування 
дистанційної форми як окремої форми здобуття освіти та/або з 
використанням технологій ДН обмежено, як засобу оновлення змісту й 
методів навчання та розширення доступу тих, хто навчається, до освітніх 
ресурсів Університету, держави та інших країн.

7.4. ДН в Університеті запроваджується з урахуванням потреб 
Збройних Сил України, відповідно до рішення вченої ради Університету за 
погодженням із Міністерством освіти і науки України, Департаментом 
військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства 
оборони України та керівником органу військового, управління, якому 
підпорядкований Університет.

ДН є складовою освітнього процесу, який здійснюється відповідно до 
вимог Положення про організацію освітнього процесу Університету.

7.5. Метою ДН є надання якісних освітніх послуг шляхом 
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними 
освітньо-професійними (освітньо-науковими, науковими) програмами 
підготовки та планами-програмами підвищення кваліфікації 
військовослужбовців, державних службовців, працівників Збройних Сил 
України та громадян іноземних держав, які навчаються в Університеті 
вдповідно до міждержавних угод та угод Міністерства оборони України з 
оборонними відомствами іноземних країн.

7.6. Завданнями ДН є:
створення умов для особистого розвитку і творчої самореалізації 

курсантів (слухачів, студентів);
створення рівних можливостей у здобутті якісної освіти;
доступність освіти та освітнього процесу незалежно від місця 

знаходження слухача (курсанта, студента);
формування загальнолюдських та національних цінностей;
єдність і наступність у навчанні від тактичного до оперативного та 

стратегічного рівнів вищої військової освіти;
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постійне вдосконалення змісту навчання, орієнтація на новітні 
технології та методики навчання, максимальне використання в освітньому 
процесі сучасних інформаційно-аналітичних систем;

впровадження прогресивних освітніх та наукових підходів для 
розвитку діяльності Університету;

інтеграція військової освіти держави в європейський і світовий 
інформаційний простір.

7.7. Впровадження ДН (навчання з використанням технологій ДН) в 
Університеті забезпечують відповідні структурні підрозділи з організації та 
супроводження ДН.

Основними завданнями структурних підрозділів з організації та 
супроводження ДН є:

забезпечення реалізації єдиних вимог до навчальних планів, програм і 
нормативів системи ДН, що відповідають стандартам вищої освіти та іншим 
законодавчим актам з питань освіти;

супроводження процесу використання та удосконалення системи ДН 
навчального закладу;

розроблення вебресурсів ДН;
розроблення методичних рекомендацій з організації і здійснення 

освітнього процесу за дистанційною формою або з використанням технологій 
ДН, а також програмно-технічних засобів ДН;

забезпечення технічної підтримки складових системи ДН 
Університету, включно з програмним забезпеченням вебресурсів ДН;

забезпечення захисту інформації під час ДН та недопущення витоку 
інформації з обмеженим доступом;

участь у міжвузівському та міжнародному співробітництві у галузі ДН 
за напрямом функціонування Університету.

7.8. З метою забезпечення відповідності навчальних матеріалів для 
ДН вимогам до організації освітнього процесу, проведення експертизи 
вебресурсів навчальних дисциплін в Університеті створюється методична 
комісія експертизи вебресурсів навчальних дисциплін. До складу методичної 
комісії входять:

голова комісії -  заступник начальника Університету з навчальної 
роботи;

члени комісії -  начальники та заступники навчальних підрозділів 
(інститутів, центрів, кафедр), провідні наукові та науково-педагогічні 
працівники, представники підрозділу, який забезпечує впровадження ДН в 
Університеті.

Основними завданнями методичної комісії експертизи вебресурсів 
навчальних дисциплін є:

встановлення відповідності вебресурсів навчальних дисциплін 
вимогам до організації освітнього процесу та надання рекомендацій щодо їх 
використання;

визначення забезпеченості вебресурсами кожного з напрямів 
(спеціальностей) та надання рекомендацій Вченій раді Університет)' щодо
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можливості впровадження технологій ДН за певними спеціальностями 
(спеціалізаціями) підготовки та в системі підвищення кваліфікації;

здійснення експертизи матеріалів дистанційних навчальних курсів та 
подання на розгляд Вченої ради Університету з метою надання рекомендацій 
для їх використання в освітньому процесі як електронних навчально- 
методичних матеріалів, посібників (підручників).

Методична комісія в своїй роботі керується вимогами нормативно- ♦ * ' правових актів з питань організації освітнього процесу, у тому числі з 
використанням технологій ДН.

7.9. Строки навчання слухачів (курсантів, студентів) за дистанційною 
формою здобуття освіти та/або з використанням технологій ДН 
встановлюються відповідно до навчальних планів і мають бути не меншим, 
ніж за денною формою здобуття освіти за відповідними ступенями вищої 
освіти.

Строки навчання на курсах підвищення кваліфікації за дистанційною 
формою здобуття освіти та/або з використанням технологій ДН визначаються 
навчальними планами-програмами відповідних курсів підвищення 
кваліфікації.

Кількість слухачів, що навчаються за дистанційною формою 
визначається рішенням Вченої ради Університету в межах ліцензованого 
обсягу підготовки (підвищення кваліфікації, спеціалізації) за заочною 
формою здобуття освіти за погодженням із замовниками на підготовку 
військових фахівців з урахуванням потреб Збройних Сил України.

7.10. Організація та забезпечення освітньої діяльності з 
використанням ДН здійснюються комплексним проведенням навчальної, 
методичної, наукової (науково-технічної), організаційної, виховної та інших 
видів робіт науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками 
з трудовитратами, не меншими за встановлені норми під час організації та 
забезпечення освітньої діяльності за денною формою здобуття освіти,

У системі ДН використовуються тільки вебресурси, які не містять 
інформації з обмеженим доступом.

7.11. ДН або навчання з використанням технологій ДН здійснюється у 
таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка; 
контрольні заходи.

Форми ДН можуть використовуватися як окремо, так і поєднані в 
залежності від оснащеності Університету технічними засобами і специфіки 
програми.

7.12. Атестація випускників при підготовці за дистанційною формою 
здобуття освіти здійснюється згідно з законодавством і відповідає атестації 
при підготовці фахівців за заочною формою здобуття освіти.
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методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення 
та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій ДН;

критерії, засоби і системи контролю якості ДН;
змістове, дидактичне та методичне наповнення вебресурсів 

(дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми.

7.14. Науково-педагогічні, наукові та технічні працівники 
Університету, які залучаються до впровадження в освітній процес ДН, 
повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння 
технологіями ДН (не рідше одного разу на п’ять років та обсягом не менше 
108 академічних годин). Це має бути підтверджено документом про 
підвищення кваліфікації за тематикою ДН.

7.15. Системотехнічне забезпечення ДН включає:
центральний репозиторій вебресурсів системи ДН Збройних Сил 

України -  електронне сховище всіх сертифікованих вебресурсів ДН для 
створення єдиної бази навчально-методичних матеріалів, що 
використовуються під час підготовки військових фахівців Збройних Сил 
України;

апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, 
джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц- 
зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання вебресурсів 
навчального призначення, управління освітнім процесом та необхідні види 
навчальної взаємодії між суб’єктами ДН у синхронному і асинхронному 
режимах;

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю 
каналів, що надає всім суб’єктам ДН Університету цілодобовий доступ до 
вебресурсів і вебсервісів для реалізації освітнього процесу;

програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке 
має бути ліцензійним, або побудованим на програмних продуктах з 
відкритими кодами.

7.16. Вебресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для 
забезпечення ДН, можуть містити:

методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності 
виконання завдань, особливостей контролю тощо;

документи планування освітнього процесу;
відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
мультимедійні лекційні матеріали;
термінологічні словники;
практичні завдання з методичними рекомендаціями щодо їх 

виконання;

віртуальні лабораторні роботи з методичними рекомендаціями щодо 
їх виконання;
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віртуальні тренажери з методичними рекомендаціями щодо їх 
використання;

пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, 
тестування з автоматизованою перевіркою результатів, тестування з 
перевіркою викладачем;

ділові ігри з методичними рекомендаціями щодо їх використання;
електронні бібліотеки чи посилання на них;
бібліографії;
дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище вебресурси 

навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм; 
інші ресурси навчального призначення.
Перелік вебресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для 

забезпечення ДН, визначається в навчальному, навчально-науковому 
(науковому) підрозділі Університету залежно від профілю навчальної 
дисципліни та затверджується Вченою радою Університету.

Для забезпечення ДН слухачів (курсантів, студентів) Університету 
може створювати власні вебресурси або використовувати Інші вебресурси, 
що пройшли перевірку встановленим порядком.

7.17. У центральному репозиторії розміщуються вебресурси ДН, які 
відповідають вебресурсам навчальних дисциплін, апробовані в Університеті, 
пройшли рецензування та рекомендовані до використання в освітньому 
процесі.

Порядок розробки, експертизи та розміщення вебресурсів навчальних 
дисциплін у центральному репозиторії ресурсів розробляється Науковим 
центром дистанційного навчання НУОУ імені Івана Черняховського та 
оприлюднюється на його сайті.

Реєстрація користувачів центрального репозиторію вебресурсів 
здійснюється Науковим центром дистанційного навчання НУОУ імені Івана 
Черняховського на підставі поданих заявок встановленим порядком.

7.18. Розробка вебресурсів навчальних дисциплін здійснюється 
науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками в межах 
існуючих видів навантаження (наукової, науково-технічної, методичної 
роботи тощо).

УПІ. Учасники освітнього процесу

8.1. Учасниками освітнього процесу в Університеті є: 
науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники; 
здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються в Університеті; 
фахівцІ-практики, які залучаються до освітнього процесу;
інші військовослужбовці та працівники Університету.

8.2. Науково-педагогічними працівниками Університету є: 
начальник Університету;
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перший заступник начальника Університету;
заступники начальника Університету з навчальної (наукової) роботи; 
начальники інститутів (навчально-наукових центрів) та їх заступники; 
начальники (завідувачі) кафедр та їх заступники; 
професори, доценти; 
старші викладачі, викладачі.

8.3. Педагогічними працівниками є завідувачі методичних кабінетів та 
методисти кафедр, центрів та інститутів.

8.4. Науковими працівниками Університету є:
начальник центру воєнно-стратегічних досліджень та його 

заступники;
начальники наукових (науково-методичних, науково-дослідних, 

навчально-наукових) центрів та їх заступники;
начальники наукових (науково-дослідних, науково-методичних, 

науково-випробувальних) управлінь та відділів (лабораторій, відділень, груп, 
бюро) та їх заступники; 

учений секретар; 
головні наукові співробітники; 
провідні наукові співробітники; 
старші наукові співробітники; 
наукові співробітники; 
молодші наукові співробітники.

8.5. Особами, які навчаються в Університеті, є: курсанти, слухачі, 
ад’юнкти, докторанти, студенти.

8.6. Науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники 
Університету мають право:

на академічну свободу, що реалізовується в інтересах особи, 
суспільства та людства загалом;

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності; 
брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління 

Університету питань навчальної, методичної, виховної роботи, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності в Університеті; 

на захист професійної честі та гідності;
брати участь в управлінні Університетом, у тому числі обирати та бути 

обраним до вищого органу громадського самоврядування, Вченої ради 
Університету чи його структурного підрозділу;

обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість 
освітнього процесу;

на забезпечення створення відповідних умов праці, підвищення свого 
професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, установлених 
законодавством України, нормативними актами Університету, умовами 
індивідуального трудового договору та колективного договору;

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами,
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послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів 
Університету;

на захист права інтелектуальної власності;
на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на 

п’ять років;
отримувати пільгові довгострокові кредити на будівництво 

(реконструкцію) і придбання житла в установленому законодавством 
України порядку;

одержувати житло, у тому числі службове, в установленому 
законодавством України порядку;

брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах, інших 
заходах, проводити наукові випробування та публікувати їх результати 
у встановленому порядку відповідно до законодавства України, брати 
безпосередню участь у втіленні результатів досліджень в освітній процес 
і практику військ (сил) разом із замовником;

здійснювати наукову діяльність зі створення науково-технічної 
продукції у військових частинах, установах і організаціях Збройних Сил 
України; .

брати участь у конкурсах на заміщення посад науково-педагогічних 
(педагогічних) та наукових працівників;

на соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством 
України порядку.

8.7. Науково-педагогічні (педагогічні) та наукові працівники 
Університету зобов’язані:

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному 
і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої (освітньо- 
наукової) програми за спеціальністю, провадити наукову та методичну 
діяльність;

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, наукову 
кваліфікацію;

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, 
які навчаються в Університеті, прищеплювати їм любов до України, 
виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції 
України та державних символів України, бережливого ставлення до 
державної власності;

розвивати в осіб, які навчаються в Університеті, лідерські якості, 
самостійність, ініціативу, творчі здібності та здатність мислити нешаблонно;

дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту та Правил 
внутрішнього розпорядку Університету;

дотримуватися особисто та забезпечувати дотримання вимог 
законодавства України щодо охорони державної таємниці та . захисту 
інформації з обмеженим доступом, технічного захисту інформації та протидії
технічним розвідкам підлеглими; .... " :

знати вимоги нормативно-правових актів з організації освітнього 
процесу, зміст освітніх програм, програм навчальних дисциплін, роль та 
місце навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;
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здійснювати на високому фаховому рівні навчальну та методичну 
роботу, об’єктивно оцінювати знання та вміння курсантів, слухачів, 
ад’юнктів, сприяти розвитку в них самостійності, розумної ініціативи, 
творчих здібностей у процесі засвоєння навчальних дисциплін;

своєчасно і якісно розробляти навчально-методичні матеріали 
з навчальних дисциплін, з яких вони проводять заняття;

здійснювати методичне забезпечення самостійної роботи курсантів, 
слухачів, ад’юнктів з навчальних дисциплін;

вести наукові дослідження, брати участь у впровадженні їх результатів 
у військах (силах) та в освітній процес, активно залучати до цієї роботи 
курсантів, слухачів, ад’юнктів;.

керувати воєнно-науковою роботою курсантів, слухачів, ад’юнктів; 
здійснювати наукове керівництво підготовкою науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації (крім педагогічних працівників);
вивчати і впроваджувати в процес навчання і виховання курсантів, 

слухачів, ад’юнктів досвід бойової підготовки та застосування військ (сил), 
передовий педагогічний досвід;

здійснювати під час освітнього процесу виховання курсантів, слухачів, 
ад’юнктів, формувати в них готовність до захисту державних інтересів 
України;

представляти результати наукової і науково-технічної діяльності 
шляхом наукових доповідей, публікацій тощо.

Додатково визначаються обов’язки директора курсу та директора 
модулю професійної підготовки.

Директор курсу призначається з числа науково-педагогічних 
працівників кафедри, відповідальної за проведення курсу, за посадою доцент 
кафедри і вище. Він відповідає за підготовку, проведення, підведення 
підсумків, аналіз результатів та уточнення програми курсу. Директор курсу 
професійної підготовки зобов’язаний:

очолювати робочу групу з розроблення і уточнення програми курсу; 
узгоджувати склад групи забезпечення (викладачів, що проводять 

заняття) курсу;
разом із директорами модулів визначати перелік занять, що можуть 

проводитись поза межами університету та занять, що можуть проводитись 
запрошеними лекторами, приймати участь в організації їх проведення; 

приймати участь у плануванні розкладу занять; 
визначати порядок вхідного контролю знань слухачів; 
визначати організацію звітності, контролю та методику оцінювання 

роботи слухачів;
супроводжувати роботу слухачів під час всього курсу; 
надавати слухачам підтримку роботи в мережі дистанційного навчання; 
встановлювати порядок і терміни звітності в мережі дистанційного 

навчання, проводити моніторинг роботи слухачів в мережі дистанційного 
навчання, залучати викладачів до перевірки звітних матеріалів;

приймати участь у практичних заняттях та поточному оцінюванні 
роботи слухачів;
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разом із директором модуля організовувати роботу та надавати 
методичну підтримку слухачам під час розроблення ними письмових робіт, 
індивідуальних, групових та колективних проектів;

реагувати на потреби слухачів в організації додаткових занять та за 
результатами навчання ініціювати зміни в розкладі, тематиці занять та 
програми курсу;

приймати участь у підсумковому оцінюванні слухачів; 
наприкінці курсу проводити опитування слухачів з метою визначення 

напрямів удосконалення курсу.
Директор модуля призначається з числа науково-педагогічних 

працівників кафедри, відповідальної за проведення курсу, за посадою не 
нижче доцента кафедри. Він відповідає за розроблення програми модулю 
курсу, проведення, підведення підсумків, аналіз результатів та уточнення 
програми модулю курсу. Директор модуля професійної підготовки 
зобов’язаний:

очолювати робочу групу з розроблення і уточнення програми модулю 
курсу;

приймати участь складі групи забезпечення (викладачів, що проводять 
заняття) курсу;

разом із директором курсу визначати перелік занять мудулю, що 
можуть проводитись поза межами університету та занять, що можуть 
проводитись запрошеними лекторами, приймати участь в організації їх 
проведення.

визначати організацію звітності, контролю та методику оцінювання 
роботи слухачів за модуль;

супроводжувати роботу слухачів під час всього модулю; 
відповідати за наповнення навчально-методичними матеріалами 

платформи дистанційного навчання в межах свого модулю;
приймати участь у практичних заняттях та поточному оцінюванні 

роботи слухачів;
організовувати роботу та надає методичну підтримку слухачам під час 

розроблення ними письмових робіт, індивідуальних, групових та 
колективних проектів в межах модуля;

розробляти питання анкети-опитування слухачів по завершенню 
модуля щодо його змісту та якості проведених занять

реагувати на потреби слухачів в організації додаткових занять та за 
результатами навчання ініціювати зміни в розкладі, тематиці занять, 
програми модуля та курсу; '

приймати участь у підсумковому оцінюванні слухачів за модуль.

8.8. Особи, які навчаються в Університеті, мають право на:
вибір форми навчання під час вступу до Університету;
безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
навчальну та наукову діяльність у позанавчальний час;
безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами,
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навчальною, науковою та спортивною базами Університету;
безоплатне забезпечення інформацією для навчання в доступних 

форматах з використанням технологій, що враховують обмеження 
життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми 
потребами);

користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами Університету;

забезпечення гуртожитком на період навчання в порядку, 
установленому законодавством України;

участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, 
конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт 
для публікації;

участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, 
мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за 
кордоном, у встановленому законодавством України порядку;

участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього 
процесу, наукової і науково-технічної діяльності, призначення стипендій, 
організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

участь у діяльності органів громадського самоврядування 
Університету, інститутів, центрів, Вченої ради Університету, загальних 
зборів курсантів, слухачів, ад’юнктів, докторантів Університету;

вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною 
освітньою (освітньо-науковою) програмою та робочим навчальним планом, 
в обсязі, що становить не менше як 25 відсотків загальної кількості кредитів 
ЄКТС, передбачених для визначеного рівня вищої освіти; 

академічну мобільність, зокрема міжнародну;
отримання соціальної допомоги у випадках, установлених законодавством 

України; .
відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав 

здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання в порядку, 
визначеному законодавством України;

участь у формуванні індивідуального навчального плану; 
моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи в навчанні, 

науковій та науково-технічній діяльності, громадській роботі, за мистецькі та 
спортивні досягнення тощо;

захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного 
насильства;

канікулярну відпустку;
оскарження дій органів управління Університету та їх посадових осіб, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників;
спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до 

інфраструктури Університету відповідно до медико-соціальних показань за 
наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;

участь у роботі військово-наукового товариства, творчих гуртків, 
спортивних секцій, інших організацій, визначених Статутом Університету;

відвідування додатково за узгодженням з командуванням Університету 
будь-яких видів занять, що проводяться в Університеті і сприяють успішному 
оволодінню спеціальністю;
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обрання теми атестаційної роботи або пропонування своєї 
з обґрунтуванням доцільності її розроблення;

самостійну організацію своєї роботи в час, визначений для цього 
розпорядком дня і розкладом занять;

самостійне вдосконалення, з дозволу начальника Університету, 
спортивної майстерності у години навчальних занять з фізичної підготовки, 
на підставі затверджених індивідуальних планів підготовки до змагань за 
умови успішного засвоєння ними навчальної програми з фізичної підготовки, 
якщо вони є членами збірних команд Університету;

користування пільгами за відмінне навчання, які не суперечать 
законодавству України, Статуту Університету.

8.9. Особи, які навчаються в Університеті, зобов’язані: 
додержуватися вимог законодавства України, статутів Збройних Сил

України, Статуту Університету та Правил внутрішнього розпорядку 
Університету;

дотримуватися вимог законодавства України щодо охорони державної 
таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом, технічного захисту 
інформації та протидії технічним розвідкам;

дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 
санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 
інструкціями;

сумлінно виконувати вимоги освітньої (освітньо-наукової) програми; 
бережно ставитися до зберігання майна Університету, озброєння та 

військової техніки.

8.10. Особа, яка навчається в Університеті, може бути відрахована 
з Університету на підставах, передбачених законодавством України.

Відрахування осіб, які проходять військову підготовку або навчаються 
в Університеті на договірній основі за кошти фізичних (юридичних) осіб, 
здійснюється за наказом начальника Університету.

Відрахування курсантів здійснює:
з першого курсу -  начальник Університету;
з другого і наступних курсів, крім випускного, -  начальник 

Університету з дозволу Міністра оборони України.
Відрахування слухачів, ад’юнктів, докторантів та курсантів 

випускного курсу здійснює Міністр оборони України за поданням 
начальника Університету.

8.11. Права та обов’язки наукових, науково-педагогічних і інших 
працівників та осіб, які навчаються в Університеті, визначаються 
законодавчими й іншими нормативно-правовими актами з питань вищої 
освіти, наукової та науково-технічної та інших видів діяльності.

IX. Забезпечення якості вищої військової освіти в Університеті

9.1. Забезпечення якості освіти належить До основних засад державної 
політики у сфері освіти. Створення системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти (внутрішньої системи забезпечення якості освіти)
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в Університеті регламентують норми Законів України “Про освіту” та “Про 
вищу освіту” й вимоги стандартів вищої освіти. Ці акти визначають, що 
головним напрямом діяльності Університету є забезпечення функціонування 
системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти, яка. має 
включати:

стратегію та процедури забезпечення якості освіти, розподіл 
повноважень щодо забезпечення якості між усіма учасниками освітнього 
процесу;

систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання здобувачів 

освіти; . . .  .
оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання науково- 

педагогічної (педагогічної) діяльності науково-педагогічних і педагогічних 
працівників;

оприлюднені критерії, правила та процедури оцінювання управлінської 
діяльності керівних працівників Університету;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління Університетом;

інші процедури та заходи, що визначено спеціальними законами або 
документами Університету.

9.2. Система забезпечення якості вищої військової освіти у НУОУ 
складається із:

системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності НУОУ 
та якості вищої військової освіти;

системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ВВНЗ та 
якості вищої освіти.

Якість вищої військової освіти -  це рівень здобутих слухачем знань, 
умінь, навичок, сформованих інших професійних якостей, що підтверджує 
його компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.

Якість освітньої діяльності -  це рівень організації освітнього процесу у 
НУОУ, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 
слухачами якісної вищої освіти та сприяє засвоєнню нових знань.

Компетентність -  це результат навчання на певному рівні вищої освіти 
військового фахівця, інтегральний показник якості його підготовки, що 
характеризується ступенем здатності (готовності) до застосування 
сформованих знань, умінь, навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
постійного самовдосконалення при виконанні ним службових функцій у 
звичайних та екстремальних умовах на посаді за призначенням.

9.3. Система забезпечення НУОУ якості освітньої діяльності і вищої 
військової освіти (система внутрішнього забезпечення якості) передбачає 
здійснення таких процедур і заходів:
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визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 
військової освіти;

здійснення моніторингу та періодичний перегляд освітніх програм; 
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників НУОУ та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань;
забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних 

працівників;
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи слухачів за кожною освітньою 
програмою;

забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом;

забезпечення публічності, інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації з урахуванням вимог щодо захисту інформації з 
обмеженим, доступом;

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату у наукових роботах працівників Університету і 
здобувачів вищої освіти.

9.4. В основу системи забезпечення НУОУ якості освітньої діяльності 
та якості вищої військової освіти (система внутрішнього забезпечення якості) 
покладені такі основні принципи:

Університет несе основну відповідальність за якість наданих ним 
освітніх послуг і за те, як ця якість забезпечується;

процеси забезпечення якості мають використовуватися задля 
підвищення ефективності роботи Університету;

створення культури якості у вищому навчальному закладі має 
отримати всіляку підтримку;

Університет має демонструвати свою якість як на національному, так і 
на міжнародному рівні.

Університетська система забезпечення якості включає такі складові: 
конкурсний відбір здобувачів вищої освіти та аналіз результатів 

прийому слухачів; .
проведення і аналіз результатів семестрового контролю на кафедрах і 

вчених радах інститутів;
проведення і аналіз результатів атестації випускників на випускових 

кафедрах і вчених радах інститутів;
статистичний аналіз результатів всіх видів контролю з обговоренням на 

засіданні Методичної ради Університету;
експертиза рукописів підручників і навчальних посібників експертною 

радою з навчальних видань;
експертиза рукописів, методичних розробок методичними комісіями 

інститутів;
визначення науково-педагогічного потенціалу випускових кафедр і 

розподіл квот магістерської підготовки відповідно до цього потенціалу;

і ' ' 
і
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визначення щорічного рейтингу кожного науково-педагогічного 
працівника та запровадження управління кадровим складом кафедр з 
урахуванням цих рейтингів;

визначення комплексного рейтингу підрозділів Університету (кафедр 
та інститутів).

Всі вищезазначені складові об’єднані у цілісну університетську 
систему забезпечення якості. У підґрунтя системи покладені такі основні 
принципи:

урахування результатів основних напрямків діяльності; 
використання вагових коефіцієнтів для визначення значущості кожного 

показника;
використання об’єктивних і вимірювальних індикаторів результатів 

діяльності;
використання індикаторів, які не потребують від кафедр подання 

додаткової, окрім офіційної звітності, інформації; 
універсальність; 
прозорість; 
об’єктивність;
уникнення конфліктів інтересів; 
мінімальна необхідність (документів, процедур); 
системність і систематичність; 
залучення всіх зацікавлених осіб;
субсидіарність (узгодження делегованих повноважень і 

відповідальності).

9.5. Формування та реалізація політики із забезпечення якості є 
пріоритетним завдання Університету.

Процедури забезпечення якості регулюють внутрішні акти 
Університету, що розроблені, відповідно до законодавства України та 
Статуту Університету, з урахуванням вимог Стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти та інших 
загальноприйнятих європейських і міжнародних стандартів забезпечення 
якості у сфері вищої освіти.

9.6. Формування та реалізацію політики забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти:

в Університеті забезпечують начальник Університету, Наглядова рада, 
Вчена рада, Методична рада, інші структурні підрозділи, робочі та дорадчі 
органи, що залучені до процедур забезпечення якості;

на рівні структурних підрозділів -  їх керівники, вчені ради та 
методичні комісії інститутів (центрів);

на рівні Освітніх програм -  їх гаранти, кафедри, науково-педагогічні 
працівники.

До процесу формування та реалізації політики забезпечення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти обов’язково залучаються слухачі 
(курсанти, студенти, ад’юнкти) та їх органи самоврядування.

76



Згідно 
з 

ори
гін

ал
ом

9.7. Ініціювання, розроблення, затвердження, моніторинг, перегляд і 
припинення Освітніх програм в Університеті здійснюються прозоро, 
відповідно до затверджених процедур, в узгодженні із загальними цілями 
Стратегії розвитку Університету.

9.8. Здобувачі освіти беруть участь у конструюванні та вдосконаленні 
Освітніх програм, оцінці їх компонентів та якості викладання. Процедури 
доступу до навчання за Освітніми програмами, оцінювання, присвоєння 
кваліфікацій, визнання результатів навчання, визнання результатів навчання 
є чітко визначеними, прозорими та забезпечують установлення 
відповідності/невідповідності демонстрованих здобувачем вищої освіти 
результатів навчання вимогам відповідної Освітньої програми.

9.9. Університет забезпечує мінімально необхідний рівень кваліфікації 
науково-педагогічних і педагогічних працівників шляхом:

формулювання чітких вимог щодо змістових компонентів посади, 
зокрема щодо здатності та готовності кандидата розвивати відповідні 
актуальні та пріоритетні наукові напрями досліджень, трансфер знань і 
технологій тощо при оголошенні конкурсу на посаду науково-педагогічного 
працівника;

. організації періодичного оцінювання професійної компетентності та 
якості викладання (у т. ч. здобувачами вищої освіти);

. стимулювання професійного розвитку науково-педагогічних та 
наукових працівників, спонукання їх до наукової і інноваційної діяльності;

створення умов для підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 
педагогічних працівників.

9.10. Університет забезпечує збирання, аналіз і використання 
інформації, що необхідна для ефективного управління освітніми програмами 
та іншими видами діяльності (показники ефективності навчання та 
викладання, результати опитувань із питань якості вищої освіти здобувачів 
вищої освіти та випускників тощо).

9.11. Університет формує самозвіти з освітніх програм, проводить 
самоаналіз на рівні структурних підрозділів та Університету в цілому, 
забезпечує подання заяв на обов’язкове зовнішнє оцінювання якості вищої 
освіти в порядку та в терміни, що визначені законодавством України.

X. Присвоєння кваліфікації

10.1. Здобувачам освіти, які успішно виконали вимоги освітньої 
програми Університету, присуджується повна або часткова освітня 
кваліфікація та видається відповідний документ про освіту (диплом, 
сертифікат, свідоцтво тощо).

10.2. Освітня кваліфікація
Університет присуджує, визнає та підтверджує освітні кваліфікації за
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ліцензованими в Університеті спеціальностями та рівнями освіти або (якщо 
спеціальним законом передбачена акредитація) за акредитованими 
Освітніми програмами.

Освітня кваліфікація визначається освітнім рівнем (освітнім, освітньо- 
науковим ступенем), назвою спеціальності (за потреби -  назвою освітньої 
програми та/або спеціалізації). Формулювання назви освітньої кваліфікації у 
документі про освіту визначено нормативними документами.

Освітня кваліфікація присуджується Університетом за рішенням 
в і д п о в і д н о ї  кваліфікаційної/екзаменаційної комісії особі, яка здобула 
визначені освітньою програмою результати навчання.

10.3. Професійна кваліфікація в системі курсів професійної підготовки
Отримання професійної кваліфікації здійснювати в системі курсів 

професійної підготовки -  підготовку на відповідну посаду проводити в 
системі лідерських курсів: Ь-2 -  вищий тактичний (бригада), Ь-3 — 
оперативний (орган військового управління оперативного рівня), Ь-4 -  
стратегічний, зі здобуттям відповідної професійної кваліфікації (на 
тактичному рівні -  офіцер тактичного рівня, на оперативному -  офіцер 
оперативного рівня, на стратегічному -  офіцер стратегічного рівня);

Підготовка офіцерів на вищому тактичному рівні (Ь-2) спрямована на 
вивчення процесу планування МОМР (планування бойових дій у штабі 
бригади) та отримання офіцерами професійної кваліфікації, необхідної для 
виконання завдань у складі штабу бригади (органу управління бригадного 
рівня). Зміст підготовки направлений на видо-родову спеціалізацію та 
формування навчальних груп за видовим принципом для відпрацювання 
практичних питань планування, бойових дій у складі штабів.

Термін навчання на курсі мати 6 місяців (ЗО кредитів ЄКТС). Відбір 
офіцерів проводити за рішенням замовників з перспективою призначення 
офіцера на посаду в управління бригади.

Професійне підвищення кваліфікації на оперативному рівні (Ь-3) з 
тривалістю навчання 6 місяців (ЗО кредитів ЄКТС) організувати у складі 
об’єднаних (міжвидових) груп.

При цьому на курсі Ь-2, Ь-3 вивчати виключно штабні процедури та 
процес оперативного планування (основні види занять групові вправи, 
практичні заняття, командно-штабні навчання, командно-штабні тренування, 
тощо).

На стратегічному рівні мати лідерський курс Ь-4, в основу якого 
покласти процедуру оперативного планування в ОВУ стратегічного рівня

За умови успішного опанування освітньої програми та виконання 
зазначених у ній особливих умов здобувачу вищої освіти за окремою 
процедурою може бути присвоєна відповідна професійна кваліфікація. 
Рівень професійної кваліфікації, що присвоюється, не може бути вищий за 
рівень освітньої програми, згідно із Національною рамкою кваліфікацій.

Умови присвоєння професійної кваліфікації в освітній програмі мають 
відповідати сформульованим у відповідному професійному стандарті 
вимогам щодо необхідних для виконання певного виду роботи або
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здійснення професійної діяльності результатів навчання та компетентностей, 
а також визначеній у спеціальному законі (чи іншому нормативно- 
правовому акті) процедурі.

Мінімальні вимоги освітньої програми щодо присвоєння професійної 
кваліфікації включають:

визначення результатів навчання, що достатні для присвоєння 
професійної кваліфікації, і рівня їх опанування;

окрему процедуру присвоєння професійної' кваліфікації у межах 
підсумкової атестації.

10.4. Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти
Атестація здобувачів вищої освіти відбувається в Університеті за 

спеціальностями та освітніми програмами й завершується видачею 
документів установленого зразка про присудження відповідного ступеня 
освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.

Атестація встановлює відповідність засвоєних здобувачем вищої 
освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
стандартів вищої освіти та освітньої програми.

Форми атестації здобувачів вищої освіти (захист кваліфікаційної 
роботи/проєкту, комплексний кваліфікаційний екзамен тощо) визначені в 
освітній програмі та враховують вимоги відповідних, стандартів освіти.

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра, здійснює 
Екзаменаційна комісія, до складу якої можуть бути включені представники 
замовника.

Атестацію проходить кожен здобувач вищої освіти після повного 
виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем. Терміни 
проведення атестації визначено у навчальних планах підготовки фахівців і 
графіку освітнього процесу.

Присвоєння кваліфікацій вищої освіти за рівнями бакалавра та 
магістра здобувачам освіти, які отримали позитивні оцінки за 
передбаченими освітньою програмою формами атестації, здійснюється 
наказом начальника Університету на підставі рішення екзаменаційної 
комісії.

Здобувач вищої. освіти, який при складанні підсумкової атестації 
отримав незадовільну оцінку, не допускається до складання таких форм 
підсумкової атестації (за їх наявності) і відраховується з Університету. Йому 
має бути видана академічна довідка встановленого зразка.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, 
здійснюється разовою спеціалізованою вченою радою Університету на 
підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації. 
Здобувач ступеня доктора філософії має право на вибір спеціалізованої 
вченої ради.

10.5. Документи про освіту
Перелік інформації, яка має міститися у документі про освіту, 

установлює Кабінет Міністрів України.
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Порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, що 
передбачений спеціальними законами, вимоги до їх форми та/або змісту 
затверджують центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки з 
урахуванням вимог спецішіьних законів.

Зразки та технічний опис документів про вищу освіту затверджує 
Вчена рада Університету; вони мають бути та оприлюднені на офіційному 
веб-сайті.

Документ про освіту (освітньо-науковий ступінь) видають особі, яка 
успішно виконала відповідну освітню програму та пройшла атестацію.

Університет видає такі види документів про присудження повної 
освітньої (освітньо-наукової) кваліфікації відповідного рівня: 

диплом бакалавра; . ; . :
диплом магістра; 
диплом доктора філософії.
Невід’ємною частиною дипломів молодшого бакалавра та молодшого 

спеціаліста є додаток до диплома.
Документ про вищу освіту державного зразка Університет видає 

тільки за акредитованою освітньою програмою,
Університет у встановленому порядку здійснює видачу документів 

(сертифікат, свідоцтво) про присудження часткових освітніх кваліфікацій у 
межах відповідного освітнього (освітньо-наукового) рівня.

Видача дублікатів документів про освіту •
У разі втрати, знищення або пошкодження документа про освіту 

Університет видає його дублікат, зміст якого відповідає раніше виданому 
документу про освіту за чинною на момент видачі формою. Виготовлення 
дублікатів відбувається за рахунок, коштів особи, яка отримує дублікат.

XI. Підготовка та підвищення кваліфікації керівного складу, 
наукових та науково-педагогічних працівників Університету

11.1. Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних 
працівників здійснюється під час проведення ними всіх видів навчальних 
занять, методичної та наукової роботи, під час занять з індивідуальної 
підготовки, а також у процесі самостійної роботи з удосконалення військових 
і спеціальних знань.

Підвищення кваліфікації, крім того, здійснюється: 
науковими та науково-педагогічними працівниками Університету 

(військовослужбовцями) -  на курсах підвищення кваліфікації, які 
забезпечують підвищення індивідуальної фахової підготовки, на стажуванні 
у військах (силах), в установах, на підприємствах, в організаціях 
Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої 
влади України, а також на командно-штабних навчаннях військ (сил), 
випробуваннях озброєння та військової техніки, участь в операції 
Об □ єднаних сил (АТО) тощо;

науковими та науково-педагогічними працівниками (працівниками 
Збройних Сил України), які працюють в Університеті, -  у навчальних
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закладах (підрозділах) системи підвищення кваліфікації фахівців 
Міністерства оборони України та інших органів виконавчої влади України, 
на стажуванні в провідних ВВНЗ (ЗВО), ВНЗ і науково-дослідних установах, 
на підприємствах промисловості, а також на курсах, які забезпечують 
підвищення індивідуальної фахової підготовки.

Інші категорії офіцерів постійного складу підвищують свою 
кваліфікацію на зборах, навчаннях, а також у системі індивідуальної 
підготовки.

Управління підвищенням кваліфікації наукових та науково- 
педагогічних працівників покладено на заступника начальника Університету 
з навчальної роботи, організація та контроль -  на науково-методичний центр 
організації освітньої діяльності, який розробляє план підготовки та 
підвищення кваліфікації керівного складу, наукових та науково-педагогічних 
працівників Університету на навчальний рік. На кафедрі діяльність з 
підвищення кваліфікації планує й організовує начальник (завідувач) кафедри.

Навчання наукових і науково-педагогічних працівників- 
військовослужбовців Університету на курсах підвищення кваліфікації або 
проходження ними стажування у військах (силах) має чергуватися з 
періодичністю один раз на 5 років. Підвищення кваліфікації досвідчених 
наукових і науково-педагогічних працівників може здійснюватися 
безпосередньо в Університеті за індивідуальними планами.

Наукові та науково-педагогічні працівники-військовослужбовці 
Університету направляються для участі у командно-штабних навчаннях 
військ (сил), випробуваннях озброєння і військової техніки за планами 
Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу -  
Головнокомандувача Збройних Сил України, командувачів видів та окремих 
родів військ Збройних Сил України. До того ж залучення наукових і науково- 
педагогічних працівників-військовослужбовців Університету для участі у 
навчаннях військ (сил), випробуваннях озброєння і військової техніки має 
здійснюватися з урахуванням освітнього процесу в Університеті.

11.2. Стажування -  одна з основних форм підвищення кваліфікації, що 
забезпечується виконанням науковими та науково-педагогічними 
працівниками Університету професійних завдань і функцій на певній посаді.

Стажування може здійснюватись:
на власній базі Університету;
в органах військового управління, військових частинах, на 

підприємствах, в організаціях, установах Міністерства оборони України;
на підприємствах, в організаціях, установах інших міністерств і 

відомств України.
Стажування викладачів-військовослужбовців Університету у військах 

(силах) проводиться з метою:
удосконалення їх військово-професійних знань і навичок зі 

спеціальності на відповідних командних, штабних, інженерних та інших 
посадах;
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вивчення для використання в освітньому процесі передового досвіду 
оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил) і служби 
випускників Університету у військах (силах);

надання допомоги військам (силам) у впровадженні в їх практичну 
діяльність передових методів навчання і виховання, результатів наукових 
досліджень.

Стажування може проводитися також у структурних підрозділах 
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України, в установах, на підприємствах і в організаціях Міністерства 
оборони України та інших центральних органах виконавчої влади України. 
Тривалість стажування встановлюється навчальною програмою стажування.

Рішенням начальника Університету відрядження наукових і науково- 
педагогічних працівників Університету у війська (сили) тривалістю не менше 
одного місяця для виконання службового завдання, пов’язаного з 
практичною діяльністю зі спеціальності, може бути зараховане як 
стажування.

На кожного призначеного на кафедру науково-педагогічного 
працівника, який починає здійснювати навчальну, методичну, наукову та 
організаційну роботу, розробляється план його професійного становлення. 
Для безпосереднього керівництва і надання йому допомоги призначається 
керівник із числа досвідчених науково-педагогічних працівників (професорів, 
доцентів, старших викладачів).

11.3. Індивідуальна підготовка -  система навчальних і виховних заходів 
підготовки осіб офіцерського складу, сержантського, старшинського та 
рядового складу Університету щодо підвищення рівня їх теоретичних знань, 
удосконалення практичних навичок, умінь і професійної майстерності.

Організація індивідуальної підготовки осіб офіцерського складу, 
сержантського, старшинського та рядового складу Університету 
здійснюється відповідно до вимог керівних документів Генерального штабу 
Збройних Сил України.

XII. Наукова, науково-технічна діяльність та інноваційна 
діяльність

12.1. Наукова, науково-технічна діяльність та інноваційна діяльність 
є невід’ємною складовою освітньої діяльності Університету', основною 
метою якої є здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових 
досліджень і розробок та їх спрямування на вирішення проблем забезпечення 
обороноздатності України, створення та впровадження нових 
конкурентоспроможних технологій, підвищення якості підготовки 
військових фахівців.

12.2. Основними напрямами наукових досліджень і розробок 
Університету є:

наукові дослідження воєнно-політичної обстановки у світі та довкола 
України, прогнозування її розвитку, аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів
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впливу на безпеку держави у воєнній сфері, обґрунтування засад воєнної 
політики та стратегічного планування;

дослідження проблем розвитку воєнної стратегії, концептуальних засад 
підготовки та застосування збройних сил, видів функціональних структур 
збройних сил та їх всебічного забезпечення;

дослідження процесів глобалізації в сучасному світі, прогнозування їх 
наслідків для воєнної безпеки України;

обґрунтування шляхів удосконалення управління обороною держави 
в мирнии час, в особливии період;

розроблення методик оцінки засобів індивідуального і колективного 
захисту, вогнепальної зброї та набоїв до неї;

дослідження з питань історії: воєнної політології, воєнного мистецтва, 
військового права та міжнародної миротворчої діяльності;

дослідження ефективності та стійкості системи економічного 
забезпечення оборонних потреб держави;

дослідження системи військової освіти та науки у збройних силах, 
формування науково-технічної і технологічної бази для створення 
високоефективних засобів збройної боротьби;

створення математичного, алгоритмічного та програмного 
забезпечення моделювання процесів, ситуацій і загроз воєнній безпеці 
України, прогнозування їх розвитку на основі перспективних методів 
обробки інформації в умовах невизначеності;

дослідження розвитку теорії управління збройних сил, шляхів розвитку 
системи управління військами (силами);

дослідження стратегічного планування розвитку збройних сил; 
дослідження розвитку теоретичних і нормативно-правових засад 

цивільно-військових відносин, оцінки ефективності заходів 
трансформаційних процесів у збройних силах;

дослідження Інформаційної безпеки та обґрунтування нових способів 
реалізації воєнної політики в інформаційній сфері;

дослідження розвитку інформаційних технологій, апаратного 
забезпечення, комп’ютерних мереж, програмних платформ, удосконалення 
автоматизованих систем управління.

12.3. Основними видами наукової, науково-технічної діяльності та 
інноваційної діяльності в Університеті є:

виконання оперативних завдань, інші види діяльності, пов’язані 
з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх 
практичної реалізації у Збройних Силах України; 

винахідницька та раціоналізаторська робота;
випробування нових (модернізованих) зразків (комплексів, систем) 

озброєння і військової техніки;
дослідження на навчаннях та інших заходах оперативної, 

мобілізаційної і бойової підготовки та повсякденної діяльності військ 
(штабів);

наукова і науково-технічна експертиза;
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наукова робота слухачів;
наукове та науково-технічне супроводження;
науково-дослідні (дослідно-конструкторські, проектно-

конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно- 
пошукові) роботи;

науково-технічні (експериментальні) розробки; 
наукові та науково-практичні конференції, семінари; 
підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів; 
розроблення наукових видань (монографій, енциклопедій і словників, 

порадників, підручників, методичних посібників, дисертацій, статей, 
доповідей, звітів про результати досліджень на навчаннях, рецензій, відгуків, 
висновків); . . . "

розроблення проектів статутів, нормативно-правових актів 
і нормативно-технічних документів, методичних рекомендацій;

узагальнення і розповсюдження передового досвіду підготовки та 
застосування військ (сил) Збройних Сил України.

ХІП. Морально-психологічне забезпечення та соціальна підтримка 
учасників освітнього процесу в Університеті

13.1. Морально-психологічне забезпечення в Університеті є 
невід’ємною частиною освітнього процесу і включає в себе організаційні, 
психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та 
військово-соціальні заходи, які проводяться з метою формування у 
здобувачів вищої освіти морально-психологічних якостей, необхідних для 
військової служби. ..

13.1.1. Основні завдання, форми та методи морально-психологічного 
забезпечення визначаються нормативно-правовими актами центральних 
органів виконавчої влади у сфері вищої освіти і науки, Міністерства оборони 
України та Генерального штабу Збройних Сил України і можуть 
доповнюватися і коригуватися виходячи з конкретних умов, що склалися.

13.1.2. Морально-психологічне забезпечення у ВВНЗ (ВНП ЗВО) є 
невід’ємною частиною освітнього процесу і включає в себе організаційні, 
психологічні, педагогічні, інформаційні, культурно-просвітницькі та 
військово-соціальні заходи, які проводяться з метою формування у 
курсантів (слухачів) морально-психологічних якостей, необхідних для 
військової служби.

Основні завдання, форми та методи морально-психологічного 
забезпечення визначаються нормативно-правовими актами центральних 
органів виконавчої влади у сфері вищої освіти І науки, Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України і можуть 
доповнюватися і коригуватися виходячи з конкретних умов, що склалися.

13.1.3. Основними завданнями морально-психологічного забезпечення 
в Університеті є: ;; • :
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виховання у слухачів глибокого почуття любові до України, її народу, 
виховання в них бойових якостей, духовної та психологічної готовності зі 
зброєю в руках захищати Українську державу, формування якостей 
громадянина-патріота, особистої відповідальності за оборону і безпеку 
України;

формування в особового складу НУОУ поваги до Конституції 
України та законів України, свідомого виконання вимог військової присяги і 
статутів Збройних Сил України, наказів Міністерства оборони України і 
начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил 
України;

виховання у слухачів свідомого ставлення до навчання; 
виховання у слухачів високих моральних і бойових якостей, 

психологічної стійкості на історичних традиціях українського народу, 
свідомого ставлення до виконання службових обов’язків, вірності традиціям і 
бойовому прапору; ефективне використання з цією метою військових 
ритуалів; .

організація дозвілля особового складу;
морально-психологічне вивчення особового складу НУОУ, проведення 

професійного психологічного відбору на різні рівні навчання та посади;
забезпечення психологічної адаптації всіх категорій особового складу 

НУОУ відповідно до їх фаху та індивідуальних нервово-психологічних 
особливостей; проведення відповідної профілактичної роботи;

вивчення соціально-психологічного стану в підрозділах НУОУ, 
опрацювання пропозицій командирів усіх ступенів щодо вдосконалення 
виховної роботи;

вивчення та коригування соціально-психологічного стану в підрозділах 
НУОУ, проведення соціально-психологічних заходів щодо зміцнення 
військової дисципліни;

соціально-психологічний аналіз чинників, які сприяють виникненню 
нестатутних стосунків та інших негативних явищ, їх соціально-психологічна 
профілактика та корекція;

організація та проведення заходів з виконання вимог законодавства 
України щодо соціального і правового захисту військовослужбовців та членів 
їх сімей, працівників Збройних Сил України;

формування в колективах науково-педагогічних працівників творчої 
атмосфери, високої моралі та відповідальності;

виховання у слухачів якостей, необхідних офіцеру, здатному грамотно 
навчати та виховувати підлеглих, зміцнювати військову дисципліну і 
організованість, підтримувати постійну бойову готовність, уміло 
згуртовувати військові колективи, працювати в умовах демократизації життя 
у військах (силах).

13.2. Соціальна підтримка учасників освітнього процесу в Університеті 
13.2.1 Соціальна підтримка учасників освітнього процесу :в 

Університеті передбачає: відповідне соціально-побутове обслуговування;
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наявність гуртожитків; відповідні умови проживання; наявність та 
відповідність місць приймання їжі встановленим нормам, стандартам 
(їдалень, кафе, буфетів, тощо); медичне обслуговування учасників освітнього 
процесу і профілактичні заходи: забезпечення необхідних умов страхування; 
відповідне соціальне забезпечення пільгових категорій громадян, визначених 
законодавством України; відповідність встановленим вимогам навчальних 
приміщень, наукових лабораторій, приміщень соціальної інфраструктури; 
сприяння працевлаштування випускників; забезпечення культурного й 
духовного розвитку особистості, підвищення освітньо-культурного рівня; 
заходи з охорони та забезпечення безпечних умов праці і навчання; 
проведення культурно-масових, інформаційно-просвітницьких, заходів; 
доступність оздоровлення та відпочинку; реалізацію права здобувачів вищої 
освіти на участь у самоврядуванні тощо; встановлення і дотримання науково 
обґрунтованих норм навчального навантаження, тривалості навчання, 
самостійної роботи, канікулярного періоду; забезпечення можливості 
займатися фізичною культурою та спортом; доступність психологічної, 
юридичної консультацій, бібліотечного обслуговування; наявність 
кураторства тощо. .

13.2.2. Питання соціальної підтримки здобувачів вищої освіти 
вирішуються начальником Університету або особами, яким делегується це 
право за участю органів слухацького (курсантського, ад’юнктського) 
самоврядування. . .

13.2.3. Основними завданнями органів слухацького (курсантського, 
ад’юнктського) самоврядування є: забезпечення і захист прав та інтересів 
здобувачів вищої освіти, створення необхідних умов для навчання, 
проживання і відпочинку здобувачів вищої освіти; забезпеченню 
інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги здобувачам 
вищої освіти і при вирішенні питань щодо відрахування здобувачів вищої 
освіти (крім відрахування за академічну неуспішність), координації роботи із 
кураторами; пропаганда здорового способу життя, безпечної поведінки, 
запобігання вчиненню здобувачами вищої освіти правопорушень, вживанню 
ними алкоголю, наркотиків, паління тощо.

13.2.4. Органи слухацького (курсантського, ад’юнктського) 
самоврядування щодо захисту соціальних прав та інтересів здобувачів вищої 
освіти керуються чинним законодавством, статутом Університету тощо.

13.2.5. Рішення органів студентського самоврядування, профспілкових 
організацій щодо захисту соціальних прав мають дорадчий характер, . 
Керівництво Університету зобов’язане сприяти створенню належних умов 
для діяльності органів слухацького (курсантського, ад’юнктського) 
самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства.

13.2.6. Для проживання здобувачів вищої освіти використовуються 
гуртожитки Університету, що призначаються для іногородніх здобувачів 
вищої освіти тільки на церіод навчання. Порядок надання місць у 
гуртожитках, поселення та виселення, користування приміщеннями, права та 
обов’язки здобувачів вищої освіти, які мешкають у гуртожитках, 
документальне оформлення: всіх правовідносин здобувачів вищої освіти, та
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керівництва Університету визначаються чинним законодавством України, 
внутрішніми положеннями Університету.

13.2.7 Організація клінічної діяльності Університету визначається 
відповідно до вимог нормативно-правових актів центральних органів 
виконавчої влади у сфері освіти і науки та у сфері охорони здоров’я, 
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України.

XIV. Матеріально-технічна база Університету

14.1. Матеріально-технічна база Університету -  це . комплекс 
навчальних, матеріальних і технічних засобів, земельних ділянок, будівель, 
споруд, майнових комплексів, обладнання, іншого майна, призначених для 
забезпечення підготовки слухачів відповідно до освітніх (освітньо- 
професійних, освітньо-наукових) програм, навчальних планів, сучасних 
технологій та методик навчання, а також для виконання наукових досліджень 
і підготовки науково-педагогічних кадрів.

Основними елементами матеріально-технічної бази Університету є: 
навчальні (лекційні) аудиторії, спеціалізовані класи, кабінети, 

лабораторії, бібліотеки, читальні зали, викладацькі кімнати, інші навчальні та 
навчально-допоміжні приміщення; 

озброєння та військова техніка;
навчально-лабораторна база (лабораторне обладнання, вимірювальна та 

електронно-обчислювальна техніка, технічні засоби навчання і контролю, 
наочне приладдя);

клінічна база (поліклініка, медичні частини, поліклінічні відділення, 
медичні лабораторії та кабінети);

польова навчальна база: навчальний центр, системи пунктів управління 
(навчальних командних пунктів) тощо; 

поліграфічна база;
навчально-виробничі майстерні, лабораторії;
база для виконання наукових досліджень: науково-дослідні, науково- 

випробувальні лабораторії тощо;
підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література, 

статути, порадники, технічні описи, курси стрільб та водіння, інші 
нормативні документи і навчально-методичні матеріали;

спортивні комплекси і споруди, навчальні містечка, а також стройові 
плаци, тири та інші об’єкти із загальновійськової підготовки; 

казармені приміщення та гуртожитки;
інші матеріальні та технічні засоби, будівлі, споруди, майнові 

комплекси, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та 
інше майно, яке використовується для забезпечення освітнього процесу та 
підготовки військових фахівців. .

14.2. Університет забезпечується:
озброєнням та військовою технікою, електронно-обчислювальною 

технікою, обладнанням, у тому числі поліграфічним, вимірювальними
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приладами, навчально-тренувальними засобами, технічними засобами 
навчання, макетами, стендами, запасними частинами, ремонтними 
комплектами та іншим військовим навчальним майном відповідно до штатів, 
табелів і норм постачання за заявками у першу чергу через відповідні 
постачальні органи. Норми постачання переглядаються через кожні п’ять 
років і уточнюються щороку. Нові зразки озброєння, військової техніки, 
вузли, агрегати машин і систем, прийнятих на озброєння, поставляються до у 
першу чергу з перших серійних зразків. Разом з новим зразком озброєння та 
військової техніки постачається відповідний навчально-тренувальний засіб 
(тренажер);

підручниками та навчальними посібниками -  з розрахунку один 
примірник на трьох слухачів, які одночасно вивчають навчальну дисципліну, 
і науково-педагогічного працівника;

статутами, інструкціями, технічною, експлуатаційною та ремонтною 
документацією з нових зразків озброєння і військової техніки -  органами, які 
здійснюють замовлення (постачання) за заявками Університету;

наказами Міністерства оборони України, начальника Генерального 
штабу -  Головнокомандувача Збройних Сил України, навчальними кіно-, 
відеофїльмами для забезпечення освітнього процесу -  згідно з нормативними 
документами Міністерства оборони України та Генерального штабу 
Збройних Сил України. .

Кількість та площа аудиторій, спеціалізованих класів, кабінетів, 
лабораторій, службових, навчально-допоміжних та інших приміщень мають 
відповідати Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти та встановленим нормам розквартирування військових частин, установ 
ІВВНЗ(ВНПВНЗ).

14.3. Для планування розвитку та вдосконалення матеріально-технічної 
бази Університету заступником начальника Університету з логістики -  
начальником логістики спільно з начальником фінансово-економічного 
управління розробляються:

на короткострокову перспективу (два навчальних роки) -  план 
розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Університету, який 
пролонгується в кінці кожного навчального року. План розробляється з 
урахуванням пропозицій щодо покращення матеріально-технічної бази 
Університету, зазначених екзаменаційною комісією, яка здійснювала 
атестацію випускників у поточному році;

на середньострокову перспективу (п’ять років) -  перспективний план 
розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази Університету,

Плани підписуються начальником Університету, начальником 
фінансово-економічного управління, погоджуються з керівниками 
відповідних органів та служб, що здійснюють постачання озброєння, 
військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, та затверджуються 
Міністром оборони України.

Витрати коштів на придбання майна і його використання, капітальне 
будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, 
навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього
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процесу тощо в межах статутної діяльності НУОУ здійснюються за рахунок 
асигнувань з відповідних статей кошторису Міністерства оборони України та 
власних надходжень Університету, отриманих від плати за послуги, що 
надаються згідно з освітньою, науковою т а . навчально-виробничою 
діяльністю, благодійних внесків та грантів відповідно до рішення, 
прийнятого Вченою радою Університету.

XV. Міжнародне співробітництво

15.1. Університет має право здійснювати міжнародне співробітництво 
в порядку, установленому чинним законодавством України,

Основні зусилля зосередити на:
покращенні усіх сфер діяльності на основі розширення напрямків 

міжнародної співпраці та продовженні розвитку освітніх та наукових зв’язків 
з міжнародними партнерами;

активізації діяльності Університету в межах Програми ОЕЕР-ІЛсгаіпе 
за напрямками: удосконалення системи військової освіти та підготовки; 
підвищення рівня викладацької майстерності наукових та науково- 
педагогічних працівників;

впровадженні стандартів та процедур НАТО в освітній процес; 
розвитку інформаційних технологій та дистанційного навчання; 
розробленні перспективних освітніх програм; 
проведення міжнародних наукових заходів.

Університет продовжить роботу щодо розширення напрямків 
підготовки іноземних фахівців усіх рівнів, проведення спільних освітніх та 
наукових заходів як з країнами-членами Альянсу, так і з Іншими 
зарубіжними країнами-партнерами.

15.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва є: 
участь у програмах двостороннього та багатостороннього

міждержавного і міжуніверситетського обміну курсантами (слухачами, 
студентами, ад’юнктами, докторантами), педагогічними, науково- 
педагогічнйми та науковими працівниками;

проведення спільних наукових досліджень;
організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та 

інших заходів;
участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; 
спільна видавнича діяльність;
надання послуг, пов’язаних із здобуттям вищої та післядипломної 

освіти, військовослужбовцям іноземних держав;
створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними 

закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;
відрядження за кордон науково-педагогічних (педагогічних) та 

наукових працівників для науково-педагогічної (педагогічної) та наукової 
роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між 
такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;
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залучення науково-педагогічних (педагогічних), наукових працівників 
іноземних вищих навчальних закладів для участі в науково-педагогічній 
(педагогічній), науковій роботі в Університеті;

інші напрями і форми, що не заборонені законом.

15.3. Підготовка військових фахівців для іноземних держав в 
Університеті здійснюється за міждержавними угодами та угодами 
Міністерства оборони України з оборонними відомствами іноземних країн. 
Порядок організації навчання військових фахівців іноземних держав 
(курсантів, слухачів, ад’юнктів) та інших видів міжнародної діяльності ВВНЗ 
(ВНП ЗВО) визначається окремими положеннями, які розробляються: 
відповідно до чинного законодавства України. : .
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