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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої 
діяльності у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського (далі -  Положення) розроблено з метою створення в 
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
(далі -  НУОУ) єдиної системи відпрацювання та оформлення документів з 
організації, обліку і планування освітнього процесу у структурних 
підрозділах НУОУ, які об’єднуються в навчально-методичне забезпечення 
освітньої діяльності за спеціальністю, рівнем та ступенем вищої освіти.

1.2. Основними завданнями впровадження Положення в освітню 
діяльність НУОУ є:

підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок 
застосування системного підходу під час організації навчально-методичного 
забезпечення освітньої діяльності;

підвищення якості методичної підготовки науково-педагогічних 
працівників та розроблення дидактичних матеріалів для освітнього процесу;

визначення вимог до змісту і оформлення навчально-методичної 
документації в інститутах та на кафедрах НУОУ.

1.3. Вимоги Положення є обов’язковими для усіх інститутів та кафедр 
НУОУ.

1.4. Відповідно до наказу Міністерства оборони України 
№ 4 від 09 січня 2020 року “Про затвердження Положення про особливості 
організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах 
Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів 
вищої освіти”.

1.4.1. Перелік основних документів з організації та навчально- 
методичного забезпечення освітньої діяльності у науково-методичному 
центрі організації освітньої діяльності НУОУ:

Статут НУОУ;
Положення про організацію освітнього процесу в НУОУ;
Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти в НУОУ;
ліцензії на провадження освітньої діяльності за певними рівнями вищої 

освіти за відповідними спеціальностями або на провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою;

сертифікати про акредитацію освітніх програм (спеціальностей); 
стандарти вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної 

спеціальності (копії);
професійні стандарти відповідних ступенів вищої освіти та рівнів 

військової освіти;
план основних заходів НУОУ на навчальний рік за розділами: 

навчальна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, методична 
діяльність, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення, графік-календар 
навчального процесу на навчальний рік;



з

перспективний план розвитку та удосконалення матеріально-технічної 
бази НУОУ;

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

засідань;
план підвищення кваліфікації керівного складу та науково- 

педагогічних працівників НУОУ на поточний рік;
журнал реєстрації виданих дипломів (свідоцтв, сертифікатів); 
журнал реєстрації видачі академічних довідок;
наказ начальника НУОУ про організацію освітньої діяльності на 

навчальний рік;
наказ начальника НУОУ про розподіл навчального навантаження на 

навчальний рік;
освітньо-професійні, освітньо-наукові програми для кожного ступеня 

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

підготовки відповідних рівнів військової освіти;
навчальні плани підготовки за спеціальностями (спеціалізаціями); 
навчальні плани курсів професійної підготовки; 
навчальні план-програми курсів підвищення кваліфікації; 
збірники програм навчальних дисциплін за спеціальностями; 
план-програми первинної військово-професійної підготовки.
1.4.2. Перелік основних документів з організації та навчально- 

методичного забезпечення освітньої діяльності у структурному підрозділі 
НУОУ (інституті, центрі):

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

розділами: навчальна діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, 
методична діяльність, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення, 
графік-календар навчального процесу на навчальний рік;

навчальні плани за кожною освітньою програмою та формою здобуття 
освіти;

індивідуальні навчальні плани курсантів, слухачів, 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;
план підвищення кваліфікації керівного складу та науково- 

педагогічних працівників інституту (центру) на поточний рік; 
залікові книжки курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів; 
рейтингові списки курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів; 
журнали обліку навчальних занять курсантів, слухачів, студентів, 

ад’юнктів за навчальними групами (відділеннями);



навчальні картки курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів; 
навчальні плани курсів професійної підготовки (копії); 
навчальні план-програми курсів підвищення кваліфікації (копії); 
план-програми первинної військово-професійної підготовки.
1.4.3. Перелік документів з організації та навчально-методичного 

забезпечення освітньої діяльності на кафедрі:
Положення про кафедру;
план роботи кафедри на навчальний рік за розділами: навчальна 

діяльність, методична діяльність, наукова та науково-технічна діяльність. 
План включає такі додатки: розподіл навчального навантаження, графік 
контрольних та взаємних відвідувань навчальних занять, графік підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників; 

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

працівників кафедри;
протоколи засідання кафедри;
перелік тем кваліфікаційних робіт за кожною освітньою програмою; 
перелік тем воєнно-наукових робіт за профілем кафедри; 
звітні матеріали підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедри;
журнал контрольних і взаємних відвідувань занять; 
робочі програми навчальних дисциплін;
навчально-методичні матеріали навчальних дисциплін кафедри 

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

студентів, ад’юнктів.
1.5. Реалізація процесу навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності відповідно до Положення є елементом механізму функціонування 
системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та вищої 
освіти в НУОУ.

1.6. Забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти в НУОУ 
полягає у створені умов щодо дотримання логіки у послідовності вивчення 
навчальних дисциплін та ефективної організації самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Це Положення розроблено відповідно до вимог Законів України “Про 
освіту”, “Про вищу освіту”, постанови Кабінету Міністрів України 
від ЗО грудня 2015 року №1187 “Про затвердження ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності”, наказів Міністерства освіти і науки 
України, Міністерства оборони України, інших нормативно-правових актів 
України з питань освіти та наказів начальника Національного університету



оборони України імені Івана Черняховського, що регулюють освітню 
діяльність.

3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1 Стандарти вищої освіти України для кожного рівня вищої освіти в 
межах кожної спеціальності (копії).

3.1.1. Стандарти вищої освіти України 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 ВВНЗ (ВНП ЗВО).

3.1.2. Стандарти вищої освіти України за кожною спеціальністю 
розробляються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки 
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.

3.1.3. Стандарт вищої освіти України -  це сукупність вимог до змісту 
та результатів освітньої діяльності ВВНЗ (ВНП ЗВО) за кожним рівнем вищої 
освіти в межах кожної спеціальності.

3.1.4. Стандарт вищої освіти України визначає такі вимоги до освітньої 
програми:

обсяг кредитів СКТС, необхідний для здобуття відповідного ступення 
вищої освіти;

перелік компетентностей випускника;
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання;
форми атестації здобувачів вищої освіти;
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;
вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).
Варіант Стандарту вищої освіти України представлено у додатку 1.
3.2. Професійний стандарт.
3.2.1. Професійний стандарт співвідноситься з рівнями Національної 

рамки кваліфікацій, визначає вимоги до офіцера тактичного (оперативного, 
стратегічного) рівня і є обов’язковим для використання у ході освітньої 
діяльності всіма ВВНЗ (ВНП ЗВО), що здійснюють підготовку військових 
фахівців даної спеціальності.

3.2.2. Професійний стандарт є відомчим нормативним документом який 
уніфікує вимоги до базових складових професії офіцера тактичного 
(оперативного, стратегічного) рівня незалежно від видів, родів військ (сил) і 
спеціальних військ (сил) Збройних Сил України.

3.2.3. Професійний стандарт охоплює весь строк підготовки 
військового фахівця на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти ступеня



бакалавр та/або на другому (магістерському) рівні вищої освіти ступеня 
магістр.

3.2.4. Розроблення професійних стандартів за спеціалізацією, 
покладається на робочі групи, які створюються наказом замовника на 
підготовку військових фахівців. До складу робочих груп можуть залучатися 
науково-педагогічні працівники НУОУ.

Відповідальність за повноту та своєчасність розроблення професійних 
стандартів, покладається на замовника, голову та членів робочої групи зі 
спеціальності (спеціалізації).

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

3.2.5. Професійний стандарт використовується для:
розроблення освітньо-професійних (освітньо-наукових) програм, 

навчальних програм та інших навчально-методичних матеріалів і організації 
освітньої діяльності у НУОУ;

проведення оцінки відповідності компетентностей
військовослужбовців вимогам професійного стандарту;

використання у сфері кадрового забезпечення, у тому числі під час 
атестації військовослужбовців;

проведення оцінки замовником якості підготовки випускників НУОУ; 
формування, відповідно професійного стандарту складової плану 

навчального процесу;
розроблення переліку визначених компетентностей (знань, умінь і 

навичок), психофізичних і особистісних характеристик, що притаманні 
військовому фахівцеві тактичного (оперативного, стратегічого) рівня 
підготовки;

формування вимог до системи внутрішнього забезпечення якості вищої 
військової освіти;

3.2.6. Професійний стандарт враховує:
3.2.6.1. Загальну характеристику професії офіцера як: 
поліфункціональну -  за кількістю покладених на офіцера 

різноманітних функціональних обов’язків;
вербальну -  за засобами впливу на особовий склад в умовах 

безпосереднього та опосередкованого зв’язку з ним; 
індивідуальну -  за формою організації;
самостійну (за способами діяльності) -  без сторонньої допомоги, 

дріб’язкової опіки з боку керівництва (у межах виконання завдань);
полікомунікативну -  за обсягом службово-інформаційних зв’язків з 

періодично змінним колом осіб;
розумову -  за співвідношенням розумового і фізичного навантаження; 
творчу -  таку, що в межах виконання завдань не піддається повною 

мірою алгоритмічному опису;
динамічну -  за змінними умовами професійної діяльності;



стресогенну -  за особливими умовами виконання службових 
обов’язків, що пов’язані з впливом стресогенних факторів середовища і 
діяльності;

з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я і життя 
особового складу, збереження матеріальних цінностей.

3.2.6 .2. Загальні вимоги до:
знань, як сформованість концептуальних знань, набутих у процесі 

навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 
досягнень, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і 
понять у навчанні та професійній діяльності;

умінь, як здатність до розв’язання складних непередбачуваних задач і 
проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання, 
що передбачає збирання та інтерпретацію інформації (даних), вибір методів 
та інструментальних засобів, застосування інноваційних підходів;

комунікації, як здатність донесення до фахівців і нефахівців 
інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної 
діяльності, здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію;

автономності і відповідальності, як здатність до управління 
комплексними діями або проектами, відповідальність за результати своєї 
діяльності, за прийняття рішень у непередбачуваних умовах, відповідальність 
за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, здатність до 
подальшого навчання з високим рівнем автономності.

3.2.7. Професійний стандарт -  це затверджені в установленому порядку 
вимоги до компетентностей військового фахівця, що слугують основою для 
формування професійних кваліфікацій.

3.2. . Перелік компетентностей офіцера тактичного (оперативного, 
стратегічного) рівня формується з врахуванням виконання службових 
(бойових) функцій.

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

3.2. Професійний стандарт розробляється в одному примірнику який 
зберігається у науково-методичному центрі організації освітньої діяльності 
НУОУ (оригінал або копія).

Варіант Професійного стандарту офіцера оперативного рівня Збройних 
сил України представлено у додатку 2.

3.3. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма.
3.3.1. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма далі -  система 

освітніх компонентів на відповідному рівні військової освіти та рівні вищої 
освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня підготовки та 
освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, переліку 
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 здобувач вищої освіти.
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Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (розробляється 
вищим навчальним закладом відповідно до Стандартів вищої освіти та 
професійних стандартів за кожною спеціальністю та рівнем вищої освіти.

3.3.2. У разі відсутності розроблених Стандартів вищої освіти, згідно з 
наказом Міністерства освіти і науки України (далі -  МОН України) № 1151 
від 06 листопада 2015 року “Про особливості запровадження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти”, закладам вищої освіти запропоновано розробити та 
запровадити власні (тимчасові) освітні програми та навчальні плани згідно з 
вимогами Закону України “Про вищу освіту”.

3.3.3. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма розробляється: 
для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності,

спеціалізації;
відповідно до Національної рамки кваліфікацій (далі -  НРК). 
Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма підготовки 

військових фахівців розробляється робочою групою НУОУ та 
затверджується у порядку, встановленому законодавством.

3.3.4. Вимоги до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми: 
обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня

вищої освіти;
перелік компетентностей випускника;
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання; 
форми атестації здобувачів вищої освіти;
вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти;
вимоги до професійних стандартів (у разі їх наявності).
3.3.5. Підготовка здобувачів вищої освіти в НУОУ здійснюється за 

відповідними освітніми програмами на таких рівнях вищої освіти:
перший (бакалаврський) рівень; 
другий (магістерський) рівень; 
третій (освітньо-науковий) рівень; 
науковий рівень.
3.3.6. Для формування освітньої програми за кожним ступенем вищої 

освіти враховуються такі вимоги:
Бакалавр -  це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні 

вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг 
якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми 
для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або 
молодшого спеціаліста визначається закладом вищої освіти. Особа має право 
здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної 
середньої освіти.

Магістр -  це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти та присуджується закладом вищої освіти (науковою установою) у



результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної 
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною 
або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми 
підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо- 
наукової програми -  120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра 
обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 
30 відсотків. Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності 
в неї ступеня бакалавра.

Доктор філософії -  це освітній і водночас перший науковий ступінь, 
що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. 
Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою 
закладу вищої освіти або наукової установи в результаті успішного 
виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми 
та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Особа має 
право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі 
(ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну 
або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право 
здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час 
перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної 
освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у 
спеціалізованій вченій раді. Нормативний строк підготовки доктора 
філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої 
складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії 
становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Доктор наук -  це другий науковий ступінь, що здобувається особою на 
науковому рівні вищої освіти на основі ступеня доктора філософії і 
передбачає набуття найвищих компетентностей у галузі розроблення і 
впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних 
досліджень, отримання наукових результатів, які забезпечують розв’язання 
важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне 
або світове значення та опубліковані в наукових виданнях. Ступінь доктора 
наук присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти чи 
наукової установи за результатами публічного захисту наукових досягнень у 
вигляді дисертації або опублікованої монографії, або за сукупністю статей, 
опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 
перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері 
освіти і науки.

3.3.7. Компетентність це — динамічна комбінація знань, вмінь і 
практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 
громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 
результатом навчання на певному рівні вищої освіти.

3.3.8 .Результати навчання -  знання, уміння, навички, способи 
мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати,



спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після 
завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів.

3.3.9. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма орієнтована на 
реалізацію наступних принципів:

пріоритет практико-орієнтованих знань випускника; 
формування готовності приймати рішення і професійно діяти у 

нестандартних ситуаціях;
формування потреби до постійного розвитку та інноваційної діяльності 

в професійній сфері;
фундаментальність -  теоретико-методологічна обґрунтованість і якість 

загально професійної підготовки;
інтегративність -  міждисциплінарне поєднання навчальних дисциплін і 

наукових досліджень в цілому;
варіативність -  гнучке поєднання базових навчальних дисциплін та 

компонентів вищого військового навчального закладу, різноманітність 
освітніх технологій, адекватних індивідуальним можливостям і особливостям 
здобувачів вищої освіти.

3.3.10. Під час розробки освітньої програми передбачається: 
виявлення видів, змісту та системи відповідних завдань інноваційної

діяльності здобувана вищої освіти (змісту вищої освіти) з урахуванням вимог 
професійних стандартів або еквівалентної нормативної бази;

регламентація системи компетентностей здобувана вищої освіти як 
здатностей до ефективного виконання завдань інноваційного характеру 
відповідного рівня професійної діяльності з урахуванням вимог професійних 
стандартів або еквівалентної нормативної бази та вимог Національної рамки 
кваліфікацій;

розподіл компетентностей та кредитів на їх опанування за видами 
навчальної діяльності (навчальні дисципліни, практики, індивідуальні 
завдання);

визначення результатів навчання (змісту навчання) через декомпозицію 
та конкретизацію компетентностей і формування системи умінь й 
відповідних знань у програмах усіх видів навчальної діяльності здобувана -  
документах безпосередньої реалізації вищої освіти.

Реалізація компетентнісного підходу до проектування вищої освіти 
шляхом створення однозначного зв’язку запланованих компетентностей 
(зовнішніх цілей вищої освіти) і результатів навчання за програмами 
дисциплін, практик та індивідуальних завдань (реалізація цілей) є 
вирішальним чинником якості вищої освіти НУОУ та створення реальної 
системи внутрішнього її забезпечення.

Прозора й зрозуміла структура та зміст Освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми актуальні для вступників, здобувачів, 
викладачів, роботодавців.



3.3.11. При розробленні освітніх програм необхідно дотримуватися 
таких вимог:

обґрунтування своєрідності програми підготовки з урахуванням 
погляду роботодавців та фахівців університету;

визначення профілю програми підготовки відповідно до рівня 
присвоєних кваліфікацій та з урахуванням типових видів занять випускників;

визначення загальних (інструментальних, міжособистісних, системних, 
світоглядно-ціннісніх тощо) та фахових компетентностей, які мають бути 
досягнуті в програмі підготовки і є необхідними для визнання професійної 
та/або академічної кваліфікації; компетентності (реалізаційні здатності особи 
до ефективної діяльності) є динамічним поєднанням знань, умінь, навичок, 
розуміння, досвіду та здібностей (приймати правильні професійні рішення, 
прогнозувати результати дій, нести відповідальність тощо), які лежать в 
основі кваліфікації випускника;

визначення кінцевих результатів навчання (опис того, що здобувач 
вищої освіти повинен знати, вміти і бути здатним продемонструвати після 
завершення навчання) за програмою підготовки; за рекомендаціями ENQA 
(European Network for Quality Assurance in Higher Education) результати 
навчання формулюються в термінах формування компетентностей; кінцеві 
результати навчання програм підготовки різних рівнів мають чітко 
відрізнятися; так само мають відрізнятися кінцеві результати навчання 
запроваджуваних у програмі підготовки спеціалізацій;

результати навчання мають бути описані мовою, доступною для 
розуміння здобувачами вищої освіти, роботодавцями та іншими 
зацікавленими сторонами;

визначення критеріїв, за якими оцінюється досягнення здобувачами 
вищої освіти цілей освітньої програми та рівня їхніх досягнень.

3.3.12. Структура освітньої програми
Структура повинна визначати характерні риси освітньої програми 

відповідного рівня: давати уявлення про галузь знань, рівень освіти, 
спеціальність (спеціалізацію), ключові результати навчання, а також основні 
види навчання, викладання та оцінювання. Якісно визначена структура 
освітньої програми дасть чітке розуміння слухачам (курсантам), замовникам 
та іншим зацікавленим особам про те, які загальні та фахові компетентності 
будуть розвинуті за строк навчання, а також про потенціальну здатність до 
отримання компетентності випускника.

Структура програми передбачає -  службове оформлення, титул 
програми та її загальну інформацію.

Службове оформлення включає підпорядкованість НУОУ Міністерству 
оборони України, статус стандарту (постійний або тимчасовий), вид 
програми (освітньо-наукова або освітньо-професійна), галузь знань, назву 
спеціальності, а також шифр та назву спеціалізації. На окремому аркуші 
надається інформація про розробників програми та рішення Вченої ради 
НУОУ про її затвердження.



Титул програми дає уявлення про кваліфікацію, що набуває випускник 
НУОУ за кожним рівнем освіти після завершення навчання за відповідною 
програмою. Надається характеристика документа про вищу освіту, яка 
пояснює сутність організації освітньої діяльності як самостійно, так і сумісно 
з іншими вищими навчальними закладами, у даному разі і з іноземними. 
Надається інформація про навчальне навантаження освітньої програми в 
кредитах ЄКТС. Рівень програми за Європейською та Національною рамкою 
кваліфікацій.

Крім того, титул програми показує, чи має право НУОУ видавати 
документи про вищу освіту державного зразка (за акредитованою освітньою 
програмою), чи власні документи (за ліцензованою спеціальністю). Про те 
свідчить наявність інформації про інституцію, що акредитувала, та період 
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми.

Загальна інформація визначає мету та характеристику програми, 
розкриває її особливості. Описуються професійні права після успішного 
навчання за освітньою програмою. Характеризуються освітні технології, які 
застосовуються у навчальному процесі для отримання результатів навчання 
та набутих загальних і професійних компетентностей.

Нормативний зміст підготовки за освітньою програмою показує зв’язок 
видів освітніх компонентів з отриманими результатами навчання та 
набутими компетентностями.

3.3.13. Освітньо-професійна програма офіцера тактичного 
(оперативного, стратегічного) рівня Збройних Сил України першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 
розробляється в одному примірнику який зберігається у науково- 
методичному центрі організації освітньої діяльності НУОУ.

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти розробляється в одному примірнику який зберігається у науково- 
методичному центрі організації наукової та науково-технічної діяльності 
НУОУ.

Варіант Освітньо-професійної програми офіцера оперативного рівня 
Збройних Сил України другого (магістерського) рівня вищої освіти 
відображено в додатку 3.

Варіант Освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти відображено в додатку 4.

3.4. Навчальний план та пояснювальна записка до навчального плану
3.4.1. Навчальний план -  це основний нормативний документ НУОУ 

що регламентує навчання здобувачів вищої освіти за конкретною 
спеціальністю на відповідному рівні вищої освіти та який визначає перелік, 
обсяг, послідовність вивчення навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, які є 
обов’язковими для здобуття загальних та професійних компетентностей, 
форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 
процесу, форми поточного і підсумкового контролю.



3.4.2. Навчальний план розробляють на весь термін навчання для 
кожної спеціальності (спеціалізації) підготовки військових фахівців в НУОУ 
на основі освітньо-професійної програми.

Структурними складовими навчального плану є:
I. Графік навчального процесу;
II. Зведені дані з бюджету часу (на навчальний рік у тижнях, кредитах і 

годинах);
III. Практична підготовка;
IV. Атестація;
V. План навчального процесу;
Вказані розділи відпрацьовують у вигляді таблиці з необхідними 

записами, які для прикладу наведені у додатку 5.
Навчальний план розробляють в інституті (навчально-науковому 

центрі) відповідно до професійного стандарту, освітньо-професійної 
(освітньо-наукової) програми, за визначеною спеціальністю та 
спеціалізацією. З метою врахування вимог замовника, інститут (навчально- 
науковому центр) розподіляє обсяг навчального часу між навчальними 
дисциплінами та видами проведення навчальних занять на підставі переліку 
компетенцій та вимог до практичної підготовки випускників.

Навчальний план ухвалює Вчена рада НУОУ, підписує начальник 
інституту (навчально-наукового центру), погоджує заступник начальника 
університету з навчальної роботи. На титульному аркуші навчальний план 
затверджує начальник НУОУ.

Під час розроблення навчального плану підготовки військових фахівців 
у НУОУ необхідно дотримуватися таких основних вимог:

навчальний план розробляється на весь строк (період) навчання 
курсантів (слухачів, ад’юнктів) у НУОУ 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;

одиницею вимірювання обсягу навчального навантаження курсанта 
(слухача, ад’юнкта) у НУОУ є кредит Європейської кредитної трансферно- 
накопичувальної системи (далі - 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; 
співвідношення самостійної роботи курсанта (слухача) 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;

обсяг контрольних заходів підсумкового контролю не повинен 
перевищувати 15 % бюджету навчального часу на навчальний рік.

До навчального плану додають пояснювальну записку, де стисло 
характеризують головні розділи та показники навчального плану,



особливості побудови та організації навчального процесу з вивчення циклів 
підготовки, взаємопов’язаних навчальних дисциплін (окремої навчальної 
дисципліни), а також інші питання, що характеризують особливості 
підготовки військових фахівців у НУОУ.

Зміст пояснювальної записки, як правило, відображає: 
підстави (нормативні документи, розпорядження, вказівки тощо) для 

розроблення навчального плану;
пояснення до графіка навчального процесу та зведених даних з обсягу 

навчального часу (у тому числі на виконання курсових, атестаційних робіт, 
складання комплексного екзамену);

пояснення логічної послідовності вивчення навчальних дисциплін і 
взаємозв’язків між ними;

організацію практичної підготовки; 
проблематику курсових та атестаційних робіт;
особливості атестації випускників (для комплексного екзамену 

зазначають теми навчальних дисциплін, включених до програми цього 
екзамену).

3.4.3. Навчальний план (заочна форма здобуття освіти) наведено у 
додатку 6 .

Розробляють на підставі навчального плану підготовки фахівців за 
денною (очною) формою здобуття освіти й затверджують в установленому 
порядку. Навчальний план для слухачів заочної форми здобуття освіти має 
такі ж розділи, що і навчальний план підготовки фахівців за денною (очною) 
формою здобуття освіти, але його структура має такі відмінності:

термін навчання військових фахівців збільшується, але не більш ніж на 
один рік, порівняно з слухачами денної (очної) форми здобуття освіти;

період навчання слухачів-заочників поділяється за роками навчання 
(семестрами);

бюджет навчального часу, який виділяється на вивчення кожної 
навчальної дисципліни, і загальний бюджет навчального часу за період 
навчання наводять у розділі II. У розділі III бюджет часу виділений на заочну 
форму здобуття освіти військового фахівця має відповідати бюджету часу 
навчального плану за денною (очною) формою здобуття освіти, але розподіл 
навчального часу, відведений на заняття під керівництвом викладача, 
самостійну роботу на навчальних зборах і самостійну роботу у міжзборовий 
період, буде інший з ураховуванням специфіки заочної форми здобуття 
освіти.

3.5. Робочий навчальний план, є внутрішнім документом НУОУ, 
варіант наведено у додатку 7.

3.5.1. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний 
навчальний рік складається робочий навчальний план, який складають 
окремо для денної (очної) та заочної форм здобуття освіти з метою 
конкретизації планування навчального процесу, своєчасного внесення в 
навчальний процес необхідних змін, визначених у рішенні начальника



університету щодо організації освітньої діяльності на наступний навчальний 
рік.

Робочий навчальний план має такі розділи:
I. Графік навчального процесу;
II. Зведені дані з бюджету часу (у тижнях, кредитах ЄКТС);
III. Практична підготовка;
VI. Атестація.
III. План навчального процесу;
Зазначені розділи відпрацьовують у вигляді таблиць з необхідними 

записами, які для прикладу, наведені у додатку 7.
У розділах робочого навчального плану міститься інформація про 

навчальні дисципліни, які вивчаються; розподіл навчального часу за 
семестрами (півріччями) та видами навчальних занять; індивідуальні 
завдання; форми звітності за дисциплінами; тижневе навчальне 
навантаження.

Робочий навчальний план підписує начальник інституту (навчально- 
наукового центру), погоджує заступник начальника університету з 
навчальної роботи і затверджує начальник університету.

3.6. Програма навчальної дисципліни, варіант наведено у додатку 8 .
Програма навчальної дисципліни визначає роль і місце навчальної 

дисципліни в системі підготовки військових фахівців, мету й головні 
завдання її вивчення; розкриває механізм реалізації мети, змістові модулі та 
інформаційний обсяг навчальної дисципліни; рівень сформованості знань та 
вмінь; перелік рекомендованої літератури, дидактичних та методичних 
матеріалів; критерії оцінювання успішності навчання, форми та засоби 
діагностики. Програму навчальної дисципліни розробляють на кожну 
навчальну дисципліну відповідно до професійного стандарту випускника 
університету, освітньо-професійної програми та навчального плану.

Програму навчальної дисципліни, розробляють на кафедрі на кожну 
навчальну дисципліну на підставі переліку компетенцій, яких повинен 
набути випускник, і які визначені в професійному стандарті, результати 
навчання формулюються згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
для певної спеціальності (спеціалізації), розглядають на засіданні кафедри.

Програма навчальної дисципліни підписується начальником 
(завідувачем) кафедри розробника та ухвалюється вченою радою інституту.

Програма навчальної дисципліни містить такі розділи:
I. Цільова настанова;
II. Організаційно-методичні вказівки;
III. Зміст навчальної дисципліни;
IV. Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних 

занять (а) денна форма здобуття освіти, б) заочна форма здобуття освіти);
V. Перелік командно-штабних (тактико-спеціальних) навчань 

(тренувань), тактичних задач та літучок, комплексних групових вправ, 
курсових та розрахунково-графічних робіт*;

VI. Інформаційно-методичне забезпечення.



У цільовій настанові визначають роль і місце навчальної дисципліни 
у структурі підготовки військових фахівців за певною спеціальністю 
(спеціалізацією), мету й головні завдання її вивчення.

У організаційно-методичних вказівках визначають: 
предмет навчальної дисципліни;
механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного рівня 

сформованості знань і умінь з використанням новітніх підходів до 
проведення навчальних занять з дисципліни, сучасних інформаційно- 
педагогічних технологій навчання;

методи і засоби забезпечення військово-професійної та особистісно 
орієнтованої спрямованості навчання слухачів;

критерії оцінювання успішності навчання, форми та засоби діагностики 
засвоєння матеріалу, у тому числі з використанням засобів тестового 
контролю (у разі потреби);

вказівки з організації самостійної роботи слухачів, розроблення 
курсових робіт (проектів) та виконання індивідуальних завдань.

У розділі про зміст навчальної дисципліни викладають зміст 
навчальної дисципліни за логічно поєднаними між собою темами, курсовими 
роботами та контрольними заходами;

У розділі про розподіл навчального часу за темами та видами 
навчальних занять (а) денна форма здобуття освіти, б) заочна форма 
здобуття освіти) відображають номери і назви тем та розподіл навчального 
часу за видами навчальних занять, час на розроблення кваліфікаційної 
(магістерської) роботи та загальний час на вивчення навчальної дисципліни.

У переліку командно-штабних (тактико-спеціальних) навчань 
(тренувань), тактичних задач та літучок, комплексних групових вправ, 
курсових та розрахунково-графічних робіт надають перелік заходів 
практичної підготовки з визначенням обсягу часу на їх відпрацювання (* можуть 
зазначатися і інші види навчань та ігор, що заплановані в системі підготовки 
військових фахівців).

У розділі про інформаційно-методичне забезпечення указують перелік 
підручників, навчальних посібників, навчальних наочних посібників, інших 
джерел навчально-методичної та наукової інформації, що містять обсяг знань, 
який відповідає досягненням науки і практики у відповідній галузі знань, 
забезпечує реалізацію цільової настанови та досягнення мети вивчення 
навчальної дисципліни.

Для кожної спеціальності (спеціалізації) формують збірник програм 
навчальних дисциплін, який підписує начальник інституту (навчально-наукового 
центру), що відповідає за підготовку фахівців. Збірник програм навчальних 
дисциплін погоджують начальник науково-методичного центру організації 
освітньої діяльності та заступник начальника університету з навчальної роботи і 
затверджує начальник університету.



3.7. Робоча програма навчальної дисципліни, варіант наведено у 
додатку 9.

Робочу програму навчальної дисципліни складають відповідно до 
програми навчальної дисципліни та навчального плану. Робоча програма 
навчальної дисципліни визначає порядок і послідовність викладання змісту 
навчання, розподіл його за навчальними заняттями. Робоча програма 
навчальної дисципліни конкретизує інформаційно-методичне і матеріально- 
технічне забезпечення, а також форми і засоби поточного та підсумкового 
контролю.

Структурними складовими робочої програми навчальної дисципліни є: 
Розподіл навчального часу за семестрами (півріччями, курсами) та 

видами навчальних занять;
Тематичний план вивчення дисципліни;
Інформаційно-методичне забезпечення навчальної дисципліни;
Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю; 
Організаційно-методичні вказівки, взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами.
У розділі І відображають розподіл навчального часу програми 

навчальної дисципліни за роками (курсами) навчання.
Тематичний план вивчення дисципліни містить:
номери семестрів (півріч), номери розділів, тем і занять, їх 

найменування, навчальні питання, які вивчаються на заняттях під 
керівництвом науково-педагогічних працівників та самостійно, а також 
індивідуальні завдання;

види навчальних занять, їх номери, контрольні заходи, кількість 
годин на їх проведення, у тому числі на навчальні заняття під керівництвом 
науково-педагогічних працівників та самостійну роботу;

матеріально-технічне та інформаційно-методичне забезпечення 
організаційних форм вивчення дисципліни.

Необхідно зазначити:
у графі 1 порядкові номери визначають для всіх видів навчальних 

занять наскрізною нумерацією на весь тематичний план;
у графі 2  види навчальних занять позначають скорочено (лекція -  Л, 

семінарське заняття -  С, групова вправа -  ГВ, командно-штабне навчання -  
КШН, воєнна гра -  ВГ, практичне заняття -  ПЗ, групове заняття -  ГЗ, тощо);

у графах 3, 4, 5 зазначають кількість годин, відведених на кожне 
заняття та у підсумку на тему, на семестр (півріччя), навчальний рік і у 
підсумку на навчальну дисципліну;

у графі 6  зазначають семестри (півріччя), номери та назви тем для 
кожного виду занять, а також навчальні питання кожного заняття. У кінці 
зазначають питання для самостійної роботи слухачів;

у графі 7 визначають технічні засоби навчання, озброєння та військову 
техніку, які використовують під час проведення заняття;

у графі 8 визначають основні інформаційні джерела, які 
використовують на кожному занятті.



Розділ про інформаційно-методичне забезпечення містить перелік 
підручників, навчальних та наочних посібників, баз даних для 
дистанційного навчання та навчальних автоматизованих систем 
управління військами (зброєю), інших джерел навчально-методичної та 
наукової інформації, що визначають обсяг знань та умінь, який відповідає 
досягненням науки і практики у відповідній галузі та забезпечує реалізацію 
цільової настанови з досягнення мети вивчення навчальної дисципліни.

У розділі про засоби для проведення поточного та підсумкового 
контролю відображають типові за структурою та змістом контрольні, 
кваліфікаційні завдання, тести тощо, які використовуються під час 
проведення контрольних заходів згідно з тематичним планом.

Організаційно-методичні вказівки, схеми взаємозв’язку з іншими 
навчальними дисциплінами розробляють на основі відповідного розділу 
навчальної дисципліни з урахуванням накопиченого досвіду її викладання. 
При цьому внутрішні зв’язки самої дисципліни, а також її зв’язки з 
іншими дисциплінами розкривають згідно з структурно-логічною схемою 
вивчення дисципліни.

Робочу програму навчальної дисципліни розробляють на кафедрі та 
обговорюють на її засіданні. Програму підписує начальник кафедри та 
затверджує керівник (начальник інституту, навчально-наукового центру), 
якому підпорядкована кафедра.

Якщо навчальна дисципліна для фахівців окремої спеціальності є міжкафедральною, 
то юна розробляється в інституті, обговорюється на методичній комісії інституту, 
підписується заступником начальника інституту з навчальної роботи та затверджується 
начальником інституту, що відповідає за підготовку фахівців цієї спеціальності.

Робочу програму навчальної дисципліни коригують щорічно до 
початку планування освітнього процесу на новий навчальний рік.

Доповнення і зміни, які вносять після затвердження робочої програми 
навчальної дисципліни з метою оперативного впровадження у навчальний 
процес директивних вказівок, результатів наукових досліджень, 
удосконалення змісту навчання та методики викладання навчальної 
дисципліни, нових елементів навчально-лабораторної бази, нової навчально- 
методичної літератури тощо, обговорюють на засіданні кафедри (предметно- 
методичної комісії кафедри). Внесені доповнення і зміни затверджує своїм 
наказом начальник університету, про що робиться відповідний запис.

Матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою 
навчальної дисципліни для засвоєння здобувачами вищої освіти у процесі 
самостійної роботи, виносять на підсумковий контроль разом з навчальним 
матеріалом, який опрацьовувався під час проведення навчальних занять.

3.8. Робоча програма навчальної дисципліни (заочна форма здобуття 
освіти) варіант наведено у додатку 1 0 .

Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти 
заочної форми здобуття освіти має ряд особливостей:

розділ І має назву Розподіл навчального часу за курсами та видами 
навчальних занять;



розділ II розробляють аналогічно тематичному плану для слухачів 
денної (очної) форми здобуття освіти за винятком графи 6 , де визначають 
номер курсу, вид навчального збору, теми для самостійного вивчення у 
міжзборовий період, номер і назву теми та вид навчального заняття, 
навчальні питання заняття, завдання для самостійної роботи та вказується: 
курс навчання, установчий збір, міжзборовий період та підсумковий збір.

у розділі V формулюють особливості проведення занять під 
керівництвом науково-педагогічного працівника, насамперед лекцій з 
навчальної дисципліни; порядок проведення зі слухачами заочної форми 
здобуття освіти інших видів занять, а також зазначають методичні заходи, за 
допомогою яких здобувачів вищої освіти орієнтують на систематичну та 
планомірну самостійну роботу в період між зборами.

3.9. Розклад навчальних занять, варіант наведено у додатку 11.
Розклад навчальних занять є кінцевим документом з планування

освітнього процесу, що безпосередньо регламентує навчальну роботу в 
університеті. Розклад складають на семестр (півріччя) або навчальний рік у 
навчальній частині (навчальному відділі) інституту (навчально-наукового 
центру) під керівництвом начальника науково-методичного відділу 
організації, координації та супроводження освітнього процесу науково- 
методичного центру організації освітньої діяльності. Розклад навчальних 
занять підписує начальник інституту (навчально-наукового центру), 
погоджує начальник науково-методичного центру організації освітньої 
діяльності та заступник начальника університету з навчальної роботи і 
затверджує начальник університету.

У розкладі навчальних занять відображають:
назву навчального підрозділу та умовне позначення спеціальності 

(спеціалізації) підготовки;
назву навчальної дисципліни або умовне її позначення;
дату, години проведення, номери тем і занять, види занять та місце їх 

проведення;
прізвище керівника заняття.
Розклад занять доводять до відома науково-педагогічних працівників 

та підрозділів курсантів, слухачів, ад’юнктів у встановленому порядку.
3.10. Індивідуальний навчальний план здобувачів вищої освіти (далі -  

індивідуальний навчальний план), варіант наведено у додатку 1 2 .
Індивідуальний навчальний план -  документ, що визначає 

послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем вищої освіти освітніх 
компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної 
освітньої траєкторії;

Індивідуальний навчальний план складають відповідно до навчального 
плану із зазначенням усіх обов’язкових навчальних дисциплін та навчальних 
дисциплін за вибором здобувана вищої освіти з обов’язковим урахуванням 
особливостей підготовки військового фахівця, а також індивідуальних 
завдань.



Індивідуальний навчальний план - здобувач вищої освіти складає 
особисто на кожний навчальний рік під керівництвом наукового керівника, 
погоджує його у начальника інституту (навчально-наукового центру) та 
начальника науково-методичного центру організації освітньої діяльності і 
затверджує у заступника начальника університету з навчальної роботи.

Навчальні дисципліни, визначені університетом у циклі професійної 
підготовки освітньо-професійної програми і включені до індивідуального 
навчального плану, є обов’язковими для вивчення.

Індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти заочної форми 
здобуття освіти додатково має містити інформативну частину про 
установчий та підсумковий збори, кількість виконаних контрольних робіт, 
термін їх виконання і дати фактичного подання робіт для перевірки.

3.11. Лекція, варіант наведено у додатку 13.
Лекція є основним видом навчальних занять, підґрунтям теоретичної 

підготовки, повинна мати проблемний характер та давати систематизовані 
наукові знання з дисципліни, розкривати стан і перспективи розвитку 
конкретної галузі науки й техніки, концентрувати увагу здобувачів вищої 
освіти на головних і найбільш складних питаннях, стимулювати їх активну 
пізнавальну діяльність, формувати творче мислення.

Лекції проводять керівний склад НУОУ, начальники інститутів 
(навчально-наукових центрів), начальники (завідувачі) кафедр, їх заступники, 
професори, доценти і старші викладачі, а також провідні науковці або 
фахівці, яких запрошено для читання лекцій. До проведення лекцій, як 
виняток, наказом начальника університету можуть бути залучені найбільш 
досвідчені викладачі, переважно ті, які мають науковий ступінь або вчене 
звання.

Лекції з актуальних проблем військової справи можуть проводити 
посадові особи структурних підрозділів Міністерства оборони України та 
Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних 
Сил України, родів військ (сил) та спеціальних військ.

Лекції проводять, як правило, для потоку, який складається з декількох 
навчальних груп здобувачів вищої освіти. З дисциплін військово-професійної 
підготовки циклу професійної підготовки лекції можуть бути проведені і для 
однієї навчальної групи.

Лекція може проводитися також з використанням засобів 
дистанційного навчання в онлайн-режимі.

Лектор, якому доручено вести курс лекцій, перед початком 
відповідного семестру подає для розгляду на засіданні кафедри конспект 
(повний текст) лекцій (авторський підручник, навчальний посібник), 
контрольні завдання для проведення підсумкового контролю, передбаченого 
програмою навчальної дисципліни та план проведення лекції. Лектор 
повинен вільно володіти змістом матеріалу навчальної дисципліни. Лекцію 
обговорюють на засіданні кафедри (предметно-методичної комісії), її 
затверджує начальник кафедри.



На кафедрі та центрі дистанційного навчання з кожної навчальної 
дисципліни створюють лекційний фонд з усіх курсів лекцій. Якщо є 
підручник або навчальний посібник, який відповідає програмі навчальної 
дисципліни, то лекційний фонд з цієї дисципліни можна не створювати.

3.12. Курс лекцій, варіант наведено у додатку 14.
Представлено титульний аркуш збірника курсу лекцій з навчальної 

дисципліни.
3.13. План проведення навчального заняття, варіант наведено у 

додатку 15.
План проведення навчального заняття -  основний робочий 

організаційно-методичний документ керівника заняття, який розробляють на 
будь-яке навчальне заняття і наявність плану дає право на проведення 
заняття. План проведення заняття затверджує начальник кафедри 
напередодні проведення навчального заняття.

На титульному аркуші у верхній правій частині указують посаду, 
військове звання та прізвище посадової особи, яка затвердила план, і дату 
затвердження. Навпроти зліва розміщують таблицю, де у колонках 
записують номер навчальної групи, дату і час проведення навчального 
заняття. Нижче, посередині аркуша прописними буквами записують План 
проведення заняття з навчальної дисципліни, указують назву навчальної 
дисципліни; з нового рядка записують номер та назву теми; номер та назва 
заняття; вид заняття; метод проведення заняття; навчальну групу (курс); час, 
що виділяється на проведення навчального заняття; місце проведення 
заняття; навчальну та виховну мету; літературу, матеріально-технічне 
забезпечення.

У графі 1 плану зазначають номери розділів та навчальних питань, які 
розглядають на занятті, у графі 2  -  назви розділів, навчальних питань та їх 
короткий зміст; у графі 3 -  розрахунковий час (у хвилинах) на відпрацювання 
кожного розділу та навчальних питань; у графі 4 -  методичні прийоми та 
методичні вказівки щодо відпрацювання кожного питання. Як правило, 
науково-педагогічні працівники, що мають невеликий стаж науково- 
педагогічної діяльності (до трьох років) графи 2 та 4 відпрацьовують більш 
детально.

3.14. Методична розробка для проведення усіх видів навчальних занять 
(крім лекції), варіант наведено у додатку 16.

Методична розробка для проведення усіх видів навчальних занять є 
навчально-методичним документом науково-педагогічних працівників для 
підготовки та проведення навчального заняття.

Розробляють і підписують найбільш досвідчені науково-педагогічні 
працівники кафедри, обговорюють на засіданні кафедри. Методичну 
розробку затверджує начальник кафедри.



У цьому документі визначають порядок і рекомендовану методику 
відпрацювання усіх питань, які вивчають на навчальному занятті, а також 
зазначають:

рекомендації щодо способів активізації роботи здобувачів вищої 
освіти;

результати, яких необхідно досягнути під час відпрацювання кожного 
навчального питання у ході проведення навчального заняття;

рекомендації щодо форм та способів контролю знань здобувачів вищої 
освіти з використанням навчально-матеріальної бази (озброєння та військової 
техніки, приладів, електронно-обчислювальної техніки, лінгафонного 
обладнання тощо) на початку та у ході проведення заняття;

методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам та 
дидактичні прийоми, що сприятимуть досягненню мети вивчення кожного з 
питань і навчального заняття в цілому, з урахуванням особливостей 
проведення кожного з видів навчальних занять;

дані для формування баз даних навчальних автоматизованих систем 
управління військами та зброєю, а також приклади оперативно-тактичних 
розрахунків з їх використанням.

3.15. Завдання на підготовку до навчального заняття (усіх видів занять, 
крім лекцій), варіант наведено у додатку 17.

Завдання на підготовку до навчального заняття -  основний 
організаційно-методичний документ для підготовки здобувачів вищої освіти 
до навчального заняття, який розробляє та підписує науково-педагогічний 
працівник навчальної дисципліни на основі робочої програми навчальної 
дисципліни з урахуванням результатів попередніх навчальних занять.

Завдання видають здобувачам вищої освіти не пізніше ніж за 3 дні до 
проведення навчального заняття.

3.16. Навчальний план-програма курсів офіцерів об’єднаних 
оперативних штабів оперативного рівня (L-3 ) варіант наведено у додатку 18.

Навчальний план-програма визначає роль і місце відповідного курсу в 
підготовці військових фахівців в залежності від рівня військової освіти, мету 
й головні завдання його вивчення, розкриває механізм реалізації мети, 
модулів, блоків та тем занять з висвітленням інформаційного обсягу курсу; 
рівень сформованості знань та умінь, перелік рекомендованих підручників, 
інших дидактичних і методичних матеріалів, критерії оцінювання успішності 
навчання, форми підсумкового контролю.

Навчальний план програму розробляють в інституті (навчально- 
науковому центрі) на кожний курс (в залежності від рівня військової 
освіти -  L-2, L-3, L-4) відповідно до кваліфікаційної вимоги випускника 
курсу.

З метою врахування вимог замовника, інститут (навчально-науковий 
центр) розподіляє обсяг навчального часу між модулями та видами 
проведення навчальних занять на підставі переліку компетенцій та вимог до 
практичної підготовки випускників.



Навчальний план-програма курсу містить розділи:
I. Цільова настанова;
II. Структура навчальної план-програми курсів офіцерів об’єднаних 

оперативних штабів оперативного рівня;
III. Організаційно методичні вказівки;
IV. Зведені дані з бюджету часу на навчальний курс (у годинах);
V. Розподіл навчального часу між кафедрами за видами навчальних 

занять;
VI. Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять;
VII. Форми поточного та підсумкового контролю;
VIII. Інформаційно-методичне забезпечення.
У цільовій настанові визначають роль і місце навчального курсу у 

підготовці військових фахівців, мету і головні завдання його вивчення.
Структура навчальної план-програми курсів офіцерів об’єднаних 

оперативних штабів оперативного рівня висвітлює послідовність 
вивчення курсу.

Організаційно-методичні вказівки містять:
предмет навчальної дисципліни;
механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного рівня 

сформованості знань і умінь з використанням новітніх підходів до ведення 
навчального процесу на курсі та сучасні інформаційно-педагогічні 
технології навчання;

методи і засоби забезпечення військово-професійної та особистісно 
орієнтованої спрямованості навчання військових фахівців;

критерії оцінювання успішності навчання, у тому числі з 
використанням засобів тестового контролю (у разі потреби).

У зведених даних з бюджету часу на навчальний курс враховують, 
що тривалість навчального тижня військового фахівця становить 
54 академічні години; тривалість академічної години 45 хв. При цьому час 
на самостійну роботу військових фахівців складає не менше 30% від 
загального часу виділеного на модуль, а обсяг контрольних заходів 
підсумкового контролю не повинен перевищувати 8 % бюджету навчального 
часу за курс.

Розподіл навчального часу між кафедрами за видами навчальних занять 
відпрацьовують у вигляді таблиці із зазначенням розподілу навчального 
часу за видами навчальних занять і атестування.

Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять 
відображають у вигляді таблиці із зазначенням номерів і назв тем та 
розподілу навчального часу за видами навчальних занять.

У розділі Форми поточного та підсумкового контролю, зазначається 
час на вступний, поточний та підсумковий контроль, порядок його 
проведення із задіянням засобів контролю. Зазначаєься порядок оцінювання 
навчаємого.

Інформаційно-методичне забезпечення містить перелік підручників, 
навчальних посібників, інших джерел навчально-методичної та наукової



інформації, що визначають обсяг знань, який відповідає досягненням 
науки і практики у відповідній галузі знань та забезпечує реалізацію 
цільової настанови модулю.

Навчальний план-програму курсу розробляє кафедра, яка відповідає 
за проведення певних курсів.

Навчальний план-програму курсу обговорюють на засіданні кафедри, 
підписує начальник кафедри, погоджують начальник інституту (центру) 
якому підпорядкована кафедра і начальник науково-методичного центру 
організації освітньої діяльності та заступник начальника університету з 
навчальної роботи, у подальшому -  обговорюють на засіданні вченої ради 
НУОУ.

На титульному аркуші навчальний план-програму затверджує 
начальник університету і погоджує замовник.

3.17. Навчальний план-програма (для центру перепідготовки та 
підвищення кваліфікації), варіант наведено у додатку 19.

Навчальний план-програма визначає роль і місце відповідного курсу в 
підготовці військових фахівців (державних службовців), мету й головні 
завдання його вивчення, розкриває механізм реалізації мети, теми занять та 
інформаційний обсяг курсу; рівень сформованості знань та умінь, перелік 
рекомендованих підручників, інших дидактичних і методичних матеріалів, 
критерії оцінювання успішності навчання, форми підсумкового контролю. 
Навчальний план-програму розробляють на кожний курс відповідно до 
кваліфікаційної характеристики випускника курсів університету.

Навчальний план-програма курсу містить розділи:
I. Цільова настанова;
II. Організаційно-методичні вказівки;
III. Зведені дані з бюджету часу на навчальний курс;
IV. Розподіл навчального часу між кафедрами за видами навчальних 

занять;
V. Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять;
VI. Форми поточного та підсумкового контролю;
VII. Інформаційно-методичне забезпечення.
У цільовій настанові визначають роль і місце навчального курсу у 

підготовці військових фахівців, мету і головні завдання його вивчення.
Організаційно-методичні вказівки містять:
предмет навчальної дисципліни;
механізм реалізації кінцевої мети, досягнення необхідного рівня 

сформованості знань і умінь з використанням новітніх підходів до ведення 
навчального процесу з дисципліни, сучасних інформаційно-педагогічних 
технологій навчання;

методи і засоби забезпечення військово-професійної та особистісно 
орієнтованої спрямованості навчання військових фахівців;

критерії оцінювання успішності навчання, у тому числі з 
використанням засобів тестового контролю (у разі потреби).



У зведених даних з бюджету часу на навчальний курс враховують, 
що тривалість навчального тижня військового фахівця становить
54 академічні години; тривалість академічної години 45 хв. При цьому 
щотижневий час на самостійну роботу військових фахівців складає не 
менше 15 годин.

Розподіл навчального часу між кафедрами за видами навчальних занять 
відпрацьовують у вигляді таблиці із зазначенням розподілу навчального 
часу за видами навчальних занять і атестування.

Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять 
відображають у вигляді таблиці із зазначенням номерів і назв тем та 
розподілу навчального часу за видами навчальних занять.

Інформаційно-методичне забезпечення містить перелік підручників, 
навчальних посібників, інших джерел навчально-методичної та наукової 
інформації, що визначають обсяг знань, який відповідає досягненням 
науки і практики у відповідній галузі знань та забезпечує реалізацію 
цільової настанови навчальної дисципліни.

Навчальний план-програму курсу розробляє кафедра, яка відповідає 
за проведення певних курсів підвищення кваліфікації та професійного рівня 
(Вищих академічних курсів). Навчальний план-програму обговорюють на 
засіданні кафедри, підписує начальник кафедри, погоджують начальник 
центру перепідготовки і підвищення кваліфікації, начальник науково- 
методичного центру організації освітньої діяльності та заступник начальника 
університету з навчальної роботи; у подальшому -  обговорюють на засіданні 
вченої ради НУОУ.

На титульному аркуші навчальний план-програму затверджує 
начальник університету і погоджує замовник.

3.18. Календарний план підготовки командно-штабної воєнної гри, 
варіант наведено у додатку 2 0 .

Документи для проведення КШВГ розробляють відповідно до 
календарного плану підготовки КШВГ, який відпрацьовують для 
забезпечення організованої роботи апарату керівництва і своєчасного 
проведення всіх підготовчих заходів. У ньому передбачають усі необхідні 
заходи, що мають бути проведені під час підготовки КШВГ, а також строки 
виконання кожного заходу та відповідальні за їх виконання. План може 
включати такі розділи:

1. Розроблення (уточнення) документів для підготовки і проведення 
КШВГ -  зазначають заходи із визначення та уточнення вихідних даних, щоб 
розробити документи для проведення КШВГ, поставлення завдань на 
підготовку та проведення КШВГ, визначають перелік і терміни розроблення 
необхідних документів;

2. Організаторська робота -  висвітлюють питання з організації 
управління, взаємодії, забезпечення та організації досліджень та підведення 
підсумків КШВГ;

3. Підготовка апарату керівництва -  передбачають проведення занять з 
вивчення документів, загальних і часткових інструктивно-методичних нарад,



перевірку готовності до проведення КШВГ керівництва та апарату 
посередників, контрольних та дослідницьких груп (інших груп, які можуть 
бути створені на час проведення навчання);

4. Підготовка тих, хто навчається -  визначають заходи із забезпечення 
всебічної та своєчасної підготовки здобувачів вищої освіти до навчання 
(розподіл за посадами, отримання завдань із підготовки до навчання, 
вивчення стратегічного (оперативного, тактичного) завдання, оформлення 
карт і підготовка їх до роботи тощо);

5. Контроль готовності до КШВГ -  визначають заходи, які 
здійснюютья з метою перевірки матеріально-технічної бази до проведення 
КШВГ та час доповіді посадовим особам за підпорядкованістю.

Календарний план підготовки КШВГ розробляє начальник штабу 
керівництва, затверджує керівник КШВГ і доводиться до відповідальних 
виконавців.

На основі вказівок керівника КШВГ і в терміни, визначені календарним 
планом підготовки, розробляють решту документів. Основою для 
розроблення документів є замисел КШВГ.

3.19. Замисел командно-штабної воєнної гри, варіант наведено у 
додатку 2 1 .

Замисел КШВГ -  основний документ, який розробляють текстуально, у 
ньому вказують: тему КШВГ; навчальні та дослідницькі цілі; час проведення; 
місця проведення; склад тих, хто залучаються; склад сторін; вихідну 
обстановку і замисел дій сторін; порядок проведення КШВГ; організацію 
керівництва КШВГ; місце, час і порядок підведення підсумків КІІІВГ.

До замислу КШВГ як додаток розробляють схему замислу КШВГ, на 
якій зазвичай відображають: найменування КШВГ, з ким її проводять; тему; 
час проведення; етапи гри, їх назву, тривалість за астрономічним та 
оперативним часом; показники операцій угруповань військ (сил), що створені; 
вихідну обстановку до початку гри; замисел дій сторін (на один-два ступені 
вище тих, хто навчається) і завдання угрупованню військ (сил), яке 
поставлено старшим начальником; положення, завдання сусідів і 
взаємодіючих сил оборони; основні елементи очікуваних рішень тих, хто 
навчається (угруповання військ, що створюються, напрямки зосередження 
основних зусиль, головного та інших ударів, систему оборонних рубежів, 
напрямки контрударів); орієнтовні положення сторін відповідно до 
обстановки за оперативними скачками; умовні позначення, а також інші 
елементи за рішенням керівника.

Замисел підписує керівник КШВГ та затверджує його безпосередній 
начальник.

3.20. План-календар проведення командно-штабної воєнної гри, варіант 
наведено у додатку 2 2 .

План-календар проведення КШВГ розробляють для забезпечення 
цілеспрямованої і організованої роботи апарату керівництва під час гри. У 
ньому в стислій формі за етапами і днями відображають загальну 
послідовність проведення гри, організацію роботи апарату керівництва,



посередницького апарату, експертних груп і тих, хто навчається, з основних 
питань що розглядаються, із визначенням часу на їх відпрацювання. План- 
календар проведення КШВГ розробляє начальник штабу керівництва та 
затверджує керівник КШВГ.

3.21. Оперативно-стратегічне завдання, варіант наведено у додатку 23.
Оперативно-стратегічне завдання, є текстовим документом та вихідним

для тих, хто навчається і призначається для введення їх в обстановку до 
початку КШВГ. Завдання розробляють для кожного ОВУ, що залучається до 
гри.

Вихідна обстановка має бути складною і повчальною, та потребувати 
проведення її глибокого аналізу для прийняття доцільного рішення, згідно з 
поставленим завданням, має забезпечувати досягнення навчальних цілей гри.

Основними розділами оперативно-стратегічного завдання можуть бути: 
воєнно-політична обстановка; загальна обстановка; склад збройних сил 
сторін; часткова обстановка; управління військами (силами); оперативне, 
логістичне, медичне та морально-психологічне забезпечення; додаткові дані про 
противника; довідкові дані та, що необхідно виконати тим, хто навчається.

Додатками до оперативно-стратегічного завдання можуть бути: карта 
вихідної обстановки; навчально-бойовий склад і укомплектованість своїх 
військ (сил) і противника; відомості укомплектованості військ (сил) засобами 
за видами забезпечення; відомості запасів озброєння, військової техніки, 
ракет, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, матеріально-технічних 
засобів на складах, базах, арсеналах.

На карті вихідної обстановки відображають стратегічну (оперативну) 
обстановку на визначений час зі ступенем деталізації, який забезпечує 
можливість її аналізу і проведення необхідних розрахунків. На карті за свої 
війська (сили) мають бути відображені угруповання військ (сил), система 
пунктів управління, важливі військові частини (підрозділи) видів (родів 
військ (сил), спеціальних військ, логістичного, оперативного і медичного 
забезпечення. Положення противника на карті подається у вигляді даних, що 
можуть надходити від діючих сил і засобів розвідки з урахуванням того, що 
може бути виявлене до цього часу.

3.22. Особистий план роботи керівника КШВГ (варіант додаток 24) та 
начальника штабу керівництва розробляють, виходячи із замислу і плану- 
календаря проведення КШВГ. В зазначених документах указують детальний 
план роботи за місцем і часом у ході виконання основних заходів. В 
особистому плані роботи керівника мають передбачатися також питання його 
роботи щодо забезпечення конфіденційності, які не відображаються в інших 
документах підготовки та проведення гри. Особистий план роботи підписує 
керівник КШВГ (начальник штабу керівництва).

3.23. План нарощування обстановки (варіант додаток 25) є текстовим 
документом, що містить перелік основних подій та заходів, які мають 
розігруватися під час КШВГ з визначенням їх послідовності та оперативного 
часу. Призначений для забезпечення досягнення навчальних цілей та 
використовується штабом керівництва для нарощування обстановки і



розіграшу дій сторін в ході КШВГ та спрямовує дії тих, хто навчається, на 
виконання завдань відповідно до замислу гри.

План нарощування обстановки може корегуватися в ході проведення 
КШВГ відповідно до рішень тих, хто навчається. Розробляють цей план за 
етапами на підставі Замислу КШВГ, він має відповідати обстановці, яка 
склалася на час розіграшу відповідного етапу.

У плані нарощування обстановки відображають: тему етапу; мету 
нарощування обстановки; пояснення про порядок роботи тих, хто навчається; 
тривалість етапу; час доведення даних обстановки (ідеї епізоду), їх зміст, 
кому і від імені якої посадової особи вони видаються.

При цьому у ньому вказують тільки дані, які можуть отримати ті, хто 
навчається, від умовно діючих на КШВГ органів військового угруповання, 
військових частин і підрозділів, їх органів розвідки. План нарощування 
обстановки розробляє начальник штабу керівництва та затверджує керівник 
КШВГ.

3.24. Журнал обліку контрольних робіт здобувачів вищої освіти заочної 
форми здобуття освіти ведуть в інституті (центрі), варіант наведено 
у додатку 26.

У журналі зазначають: 
у графі 1 -  реєстраційний номер;
у графі 2  -  військове звання, прізвище та ініціали здобувача вищої 

освіти;
у графі 3 -  назву (шифр) навчальної дисципліни; 
у графі 4 -  номер роботи;
у графі 5 -  дату надходження в інститут (навчально-науковий центр); 
у графі 6  -  дату отримання на кафедрі та підпис того хто отримав; 
у графі 7 -  прізвище рецензента;
у графі 8 -  дату повернення в інститут (навчально-науковий центр); 
у графі 9 -  можливість допуску здобувача вищої освіти до співбесіди із 

викладачем;
у графі 10  -  дату відправлення незарахованої роботи; 
у графі 11 -  підпис діловода (що засвідчує повернення роботи із 

кафедри та здачу її до адміністративного управління для відправлення 
здобувачеві вищої освіти).

3.25. Журнал обліку рецензування науково-педагогічними 
працівниками кафедри контрольних робіт здобувачів вищої освіти заочної 
форми здобуття освіти, варіант наведено у додатку 27.

Журнал обліку рецензування науково-педагогічними працівниками 
кафедри контрольних робіт здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття 
освіти ведуть на кафедрі, яка бере участь у підготовці слухачів заочної форми 
здобуття освіти.

У журналі зазначають:
у графі 1 -  реєстраційний номер контрольної роботи; 
у графі 2  -  військове звання та прізвище здобувача вищої освіти; 
у графі 3 -  назву (шифр) навчальної дисципліни;



у графі 4 -  номер роботи;
у графі 5 -  дату надходження на кафедру;
у графі 6  -  прізвище рецензента;
у графі 7 -  можливість допуску здобувана вищої освіти до співбесіди із 

викладачем;
у графі 8 -  основні зауваження;
у графі 9 -  підпис рецензента;
у графі 10  -  відмітка повернення роботи на кафедру;
у графі 11 -  дату повернення в інститут (центр);
3.26. Завдання здобувачам вищої освіти заочної форми здобуття освіти 

на вивчення навчальної дисципліни, варіант наведено у додатку 28.
Завдання здобувачам вищої освіти заочної форми здобуття освіти на 

вивчення навчальної дисципліни розробляють на кафедрі для кожної 
навчальної дисципліни, яку вивчають здобувачі вищої освіти заочної форми 
здобуття освіти, розглядають на засіданні кафедри, затверджує начальник 
кафедри.

Завдання здобувачам вищої освіти заочної форми здобуття освіти на 
вивчення навчальної дисципліни: має такі розділи:

I. План вивчення навчальної дисципліни у міжзборовий період -  
указують рік, коли вивчають навчальну дисципліну, номери й назви розділів 
теми, види занять та навчальні питання, що підлягають відпрацюванню на 
кожному занятті;

II. Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних питань заняття 
викладають окремими пунктами загальні вказівки, навчальні питання, вид 
заняття, час, визначений на проведення заняття (самостійної роботи), 
рекомендовану літературу, методичні вказівки щодо відпрацювання питань 
заняття.

3.27. Завдання здобувачам вищої освіти заочної форми здобуття освіти
навчальної групи №_______на виконання контрольної (курсової) роботи у
міжзборовий період, варіант наведено у додатку 29.

Завдання здобувачам вищої освіти заочної форми здобуття освіти на 
виконання контрольної (курсової) роботи у міжзборовий період 
відпрацьовують для кожного здобувана вищої освіти. У завданні визначають 
тему контрольної (курсової) роботи, вихідні дані, форму звітності й 
методичні рекомендації з виконання контрольної (курсової) роботи, в яких 
дають конкретні вказівки щодо роботи з визначеної теми (які питання 
відпрацювати, в якому обсязі та вигляді дати на них відповіді, термін 
подання на рецензію до інституту (навчально-наукового центру) тощо.

3.28. Рецензія на контрольну (курсову) роботу здобувачів вищої освіти
навчальної групи №_____заочної форми здобуття освіти, варіант наведено у
додатку ЗО.

Рецензію на контрольну (курсову) роботу здобувачів вищої освіти 
заочної форми здобуття освіти розробляють рецензентом на бланку. Рецензія 
має містити:

визначення позитивних сторін рецензованої роботи;



зо

детальний аналіз помилок у роботі;
висновки й попередню оцінку.
На початку рецензент коротко вказує відповідність змісту роботи темі, 

переваги роботи й зазначає успіхи здобувачів вищої освіти (порівняно з 
попередніми роботами). Позитивна частина має бути в рецензії навіть у тому 
разі, коли роботу повертають здобувачеві вищої освіти на доопрацювання 
(перероблення). Рецензія на роботу, до якої немає принципових зауважень, 
не повинна обмежуватися висновком, що робота зарахована. У рецензії слід 
сконцентрувати увагу здобувача вищої освіти на подальшому, більш 
глибокому опрацюванні науково-теоретичних положень (питань) навчальної 
дисципліни, на можливості застосування їх у практичній діяльності.

Далі аналізують помилки, виявлені в роботі, зазначають незасвоєні й 
недостатньо повно викладені питання. Науково-пелагогічний працівник 
наголошує на тому, що необхідно додатково зробити здобувачеві вищої 
освіти під час самостійної роботи з цієї навчальної дисципліни. Вказівки 
мають стосуватися сутності роботи з урахуванням виявлених помилок.

На завершення рецензії науково-пелагогічний працівник робить 
висновки й виставляє попередню оцінку контрольній роботі.

Рецензія на контрольну роботу завершується виставленням її 
попередньої оцінки.

Рецензія, яка містить позитивну попередню оцінку роботи, є підставою 
для допуску здобувача вищої освіти заочної форми здобуття освіти до 
співбесіди із науково-пелагогічним працівником з метою виставлення 
остаточної оцінки. Роботу, попередньо оцінену негативно, разом з рецензією 
повертають здобувачеві вищої освіти для доопрацювання.

Рецензія має бути написана простою, зрозумілою для здобувача вищої 
освіти мовою, звертатися до нього слід у другій особі множини. Усі 
зауваження мають бути викладені докладно, аргументовано й розбірливо, без 
перекреслень, вставок і виносок.

Науково-пелагогічний працівник - рецензент підписує рецензію, 
зазначає дату й повертає до навчальної частини інституту (навчально- 
наукового центру).

3.29. Календарний план підготовки здобувачів вищої освіти до 
військового (флотського) стажування (навчальної практики), варіант 
наведено у додатку 31.

Є внутрішнім документом Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського, відпрацьовується з метою 
упорядкування заходів щодо своєчасної, підготовки до військового 
(флотського) стажування (навчальної практики), визначення заходів і 
термінів його (її) проведення, призначення відповідальних осіб за 
проведення запланованих заходів та тих хто залучається до військового 
(флотського) стажування (навчальної практики), виставлення відмітки 
про виконання запланованих заходів.



Календарний план підготовки здобувачів вищої освіти до 
військового (флотського) стажування (навчальної практики) підписується 
начальником інституту та затверджується начальником університету.

3.30. Відгук про підсумки військового (флотського) стажування 
(навчальної практики) здобувача вищої освіти Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, варіант наведено у додатку 32.

Після завершеня військового (флотського) стажування (навчальної 
практики) на кожного здобувача вищої освіти його безпосереднім керівником 
у військовій частині складається відгук про підсумки військового 
(флотського) стажування (навчальної практики).

Відгук підписуюється керівником військового (флотського) стажування 
(навальної практики) від військової частини, затверджується командиром 
військової части та скріплюється гербовою печаткою військової частини де 
проводилось військове (флотське) стажування (навчальна практика) 
здобувачів вищої освітита надсилається до Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського (видається керівнику 
військового (флотського) стажування (навчальної практики) від 
університету) відразу після закінчення військового (флотського) стажування 
(навчальної практики).

3.31. Звіт про підсумки військового (флотського) стажування 
(навчальної практики) здобувачів вищої освіти Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського, варіант наведено у додатку 33.

Керівники військового (флотського) стажування (навчальної практики) 
здобувачів вищої освіти після закінчення військового (флотського) 
стажування (навчальної практики), подають до науково-методичного центру 
організації освітньої діяльності НУОУ звіт про підсумки військового 
(флотського) стажування (навчальної практики) здобувачів вищої освіти із 
зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення його (її) проведення.

3.32. Повсякденна діяльність керівників військового (флотського) 
стажування (навчальної практики) здобувачів вищої освіти здійснюється за 
особистим Планом роботи керівника військового (флотського) стажування 
(навчальної практики) (додаток 34), що погоджується командиром військової 
частини.

3.33. Журнал військового (флотського) стажування (навчальної 
практики), варіант наведено у додатку 35.

Журал військового (флотського) стажування (навчальної практики), 
містить інформацію про здобувачів вищої освіти, керівників стажування 
(практики) від університету та військової частини, терміни проведення 
стажуваня (практики), також у журналі відображають завдання на 
стажування (практику) та його зміст.

Здобувачем вищої освіти відпрацьовується особистий план роботи за 
підписом розробника та керівника військового (флотського) стажування 
(навчальної практики).

Кінцевим результатом проходження військового (флотського) 
стажування (навчальної практики) є звіт про проведену роботу під час



військового (флотського) стажування (навчальної практики) з відповідним 
розкриттям питань пов’язаних із проходженням військового (флотського) 
стажування (навчальної практики), відображенням інформації щодо участі в 
питаннях життєдіяльності підрозділу де проходило (ла) військового 
(флотського) стажування (навчальної практики).

В журналі за необхідності зазначаються вказівки та зауваження 
посадових осіб, які здійснюють контроль військового (флотського) 
стажування (навчальної практики).

З метою проведення обліку та здійснення звітності, здобувач вищої 
освіти відпрацьовує Картку обліку військового (флотського) стажування 
(навчальної практики), де зазначаються заняття, практичні роботи, наряди, 
тощо до яких залучався стажер (практикант).

3.34. Відомості обліку успішності (за факультативний курс, навчальну 
дисципліну), варіанти наведено у додатку 36, 37.

Відомість служить для обліку результатів контролю знань здобувачів 
вищої освіти. Ведеться в інституті (центрі). Номер відомості формують з 
останніх двох цифр календарного року і через дріб порядкового номера 
запису в журналі реєстрації відомостей обліку успішності.

Відомість обліку успішності складається у двох примірниках. Перший 
примірник зберігається у науково-методичному центрі організації освітньої 
діяльності НУОУ, другий в інституті (центрі).

Відомість обліку успішноті за факультативний курс (додаток 36) 
містить таку інформацію: номер навчальної групи, курс та інститут (центр) 
де навчається здобувач вищої освіти, назва факультативного курсу, загальна 
кількість годин відведених на вивчення зазначеного курсу, військове звання, 
ім’я та прізвище науково-педагогічного працівника, який виставляє 
підсумкову оцінку, військове звання, ім’я та прізвище науково-педагогічного 
працівника, який здійснив поточний контроль. Нижче зазначають дату 
контролю.

У таблиці -  зазначається список навчальної групи, де навпроти 
кожного здобувана вищої освіти виставляється оцінка за двобальною шкалою 
оцінювання (зараховано, не зараховано) та ставиться підпис екзаменатора.

Відомість обліку успішності підписує начальник інституту (центру) та 
начальник науково-методичного центру організації освітньої діяльності.

На зворотній стороні аркушу в узагальненому вигляді зазначається 
підсумок складання факультативного курсу.

Під таблицею з оцінками зазначається військове звання, підпис, ім’я та 
прізвище науково-педагогічного працівника, який виставляє підсумкову 
оцінку.

У відомості обліку успішноті за навчальну дисципліну (додаток 37) 
зазначають: номер навчальної групи, курсу та інституту (центру), назву 
навчальної дисципліни, форму контролю та перевірки знань і умінь того хто 
навчається, військове звання, ім’я та прізвище науково-педагогічного 
працівника, який виставляє підсумкову оцінку, військове звання, ім’я та



прізвище науково-педагогічного працівника, який здійснив поточний 
контроль. Нижче зазначають дату контролю.

У таблиці -  зазначається список навчальної групи, де навпроти 
кожного здобувача вищої освіти виставляється оцінка за 1 0 0 -бальною 
шкалою та національною шкалою і становить: 90-100 балів, за національною 
шкалою -  “відмінно”; 80 -  89 балів -  “дуже добре”; 65 -  79 балів -  “добре”;
55 -  64 балів -  “задовільно”; 50 -  54 балів -  “достатньо”; 35 -  49 балів -  
“незадовільно” з можливістю повторного складання; 1 -  34 балів -  
“неприйнятно” з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
та ставиться підпис екзаменатора.

Відомість обліку успішності підписує начальник інституту (центру) та 
начальник науково-методичного центру організації освітньої діяльності.

На зворотній стороні аркуша в узагальненому вигляді зазначається 
форма контролю та перевірки знань і умінь того хто навчається.

Під таблицею з оцінками зазначається військове звання, підпис, ім’я та 
прізвище викладача, який виставляє підсумкову оцінку.

3.35. Перелік тем магістерських робіт, варіант наведено у додатку 38.
Тематику магістерських робіт формують замовники, в інтересах яких

здійснюють підготовку військових фахівців, спільно з начальниками кафедр 
університету. В інституті (навчально-науковому центрі) оформлюють 
загальний Перелік тем магістерських робіт, який підписує начальник 
інституту (навчально-наукового центру), його погоджують начальник 
науково-методичного центру організації освітньої діяльності, заступники 
начальника університету з навчальної та наукової роботи і затверджує 
начальник університету.

3.36. Програма комплексного екзамену, варіант наведено у додатку 39.
Програму комплексного екзамену розробляють на кафедрах у взаємодії

з науково-методичним центром організації освітньої діяльності, окремо за 
кожною спеціальністю та спеціалізацією підготовки військових фахівців, 
погоджують із начальниками кафедр, які беруть участь у підготовці фахівців 
за певною спеціальністю та спеціалізацією, начальником науково- 
методичного центру організації освітньої діяльності та заступником 
начальника університету з навчальної роботи. Програму комплексного 
екзамену затверджує начальник університету. Програма містить вступ, 
основну частину, заключну частину, додаток.

Вступ включає загальний перелік навчальних дисциплін освітньо- 
професійної програми та навчального плану, які виносять на комплексний 
екзамен, та інформацію про порядок проведення екзамену.

Основна частина містить цільову настанову та зміст основних питань 
навчальних дисциплін, винесених на комплексний екзамен для перевірки 
теоретичних знань, практичних навичок та вмінь.

Заключна частина включає перелік основних інформаційних джерел 
для підготовки до комплексного екзамену.

Додатком є аркуш погодження програми комплексного екзамену.



3.37. Організаційно-методичні рекомендації для проведення 
комплексного екзамену, варіант наведено у додатку 40.

Організаційно-методичні рекомендації для проведення комплексного 
екзамену розробляють на кафедрі, яка відповідає за підготовку фахівців за 
тією чи іншою спеціальністю (спеціалізацією), у взаємодії з науково- 
методичним центром організації освітньої діяльності, погоджують із 
начальниками кафедр, що беруть участь у підготовці фахівців за цією 
спеціальністю (спеціалізацією), а також начальником інституту (навчально- 
наукового центру), начальником науково-методичного центру організації 
освітньої діяльності та заступником начальника університету з навчальної 
роботи. Організаційно-методичні вказівки затверджує начальник 
університету.

Організаційно-методичні вказівки для проведення комплексного 
екзамену містять такі розділи:

I. Перелік навчальних дисциплін, які виносять на комплексний екзамен, 
та основні питання, які підлягають перевірці -  визначають перелік дисциплін 
навчального плану, які виносять на комплексний екзамен, та зміст основних 
питань, практичних навичок та вмінь, що підлягають перевірці;

II. Екзаменаційні матеріали -  визначають перелік і зміст 
екзаменаційних матеріалів, які відпрацьовують для перевірки знань та умінь 
випускників;

III. Порядок проведення комплексного екзамену -  розкривають 
загальний порядок проведення комплексного екзамену, його теоретичної та 
практичної частин, визначають час на підготовку здобувачів вищої освіти і їх 
доповідь;

IV. Оцінка знань випускників -  визначають загальний порядок оцінки 
знань здобувачів вищої освіти за відповіді на теоретичні питання та за 
практичні уміння (дії), наводять методику виставлення загальної оцінки за 
екзамен;

V. Склад підкомісії -  визначають склад підкомісії для прийняття 
екзамену;

VI. Матеріальне забезпечення екзамену -  визначають порядок 
матеріально-технічного забезпечення складання комплексного екзамену;

VII. Організаційні питання -  визначають порядок організації взаємодії 
та відповідальність структурних підрозділів за виконання завдань із 
підготовки та проведення комплексного екзамену;

Додатком є аркуш погодження організаційно-методичних вказівок для 
проведення комплексного екзамену.

3.38. Екзаменаційні білети для проведення комплексного екзамену зі 
здобувачами вищої освіти інституту (центру), варіант наведено 
у додатку 41, 42.

Екзаменаційні білети розробляють відповідно до програми 
комплексного екзамену.



Слід зазначити, що зміст екзаменаційних білетів повинен відповідати 
програмі комплексного екзамену. При цьому кількість комплектів 
екзаменаційних білетів має відповідати кількості навчальних підгруп, що 
складають екзамени.

Для комплексного екзамену з роздільною перевіркою знань і навичок 
розробляються окремі комплекти білетів на теоретичну і практичну частини 
комплексного екзамену. Кількість білетів у кожному комплекті є більшою за 
кількість здобувачів вищої освіти у навчальній підгрупі.

Екзаменаційні білети затверджуєються головою екзаменаційної комісії 
та підписуються начальником університету.

Змістово екзаменаційний білет містить наступну інформацію: код та 
назва спеціальності, спеціалізації, назва інституту (центру), форма здобуття 
освіти, теоретична або практична частина комплексного екзамену (у разі 
роздільної перевірки рівня теоретичних знань і практичної підготовленості 
здобувачів вищої освіти), номер варіанта, таблиця (заначаються номери 
білетів та номери питань (номери завдань) -  в залежності від перевірки рівня 
теоретичних знань і практичної підготовленості здобувачів вищої освіти).

3.39. В інститутах (центрах) здобувачі вищої освіти, що займаються 
науковою роботою в кафедральних наукових гуртках, об’єднуються у 
воєнно-наукове товариство здобувачів вищої освіти інституту (центру).

Рада воєнно-наукового товариства інституту (центру) планує роботу 
воєнно-наукового товариства на навчальний рік і розробляє План роботи 
воєнно-наукового товариства (додаток 43), який є основним плануючим 
документом наукової роботи в інститутті (центрі).

План роботи воєнно-наукового товариства складається за пропозиціями 
кафедр, підписується головою ради воєнно-наукового товариства.

Зазначений документ формується у вигляді таблиці, що містить 
інформацію: номер за порядком, найменування заходів, терміни виконання, 
хто проводить, контролює та відмітку про виконання.

У встановлений Планом роботи воєнно-наукового товариства термін 
заступники начальників кафедр подають до рад воєнно-наукового товариства 
обговорені на засіданнях кафедр і підписані начальниками кафедр звіти про 
підсумки роботи наукових гуртків кафедр за навчальний рік, на підставі яких 
формуються звіти про підсумки роботи воєнно-наукового товариства 
інститутів, а далі університету.

3.40. Звіт про підсумки роботи воєнно-наукового товариства інститутів 
(центрів) (додатк 44).

Для аналізу стану та підведення підсумків організації наукової роботи 
здобувачів вищої освіти в НУОУ, узагальнення її практичного досвіду в його 
структурних підрозділах, контролю виконання планів роботи наукових 
гуртків кафедр в НУОУ складається річний звіт про підсумки роботи воєнно- 
наукових товариств здобувачів вищої освіти університету за навчальний рік. 
Для його складання інформація зі структурних підрозділів надходить до



науково-методичного центру організації науково-технічної та наукової 
діяльності.

У встановлений планом термін заступники начальників кафедр 
(начальники (завідувачі) кафедр) подають до рад воєнно-наукових товариств 
здобувачів вищої освіти інститутів (центрів) обговорені на засіданнях кафедр 
і підписані начальниками кафедр звіти про підсумки роботи наукових гуртків 
кафедр за навчальний рік.

Керівництво ради воєнно-наукових товариств здобувачів вищої освіти 
інституту (центру) (голова ради, його заступник і секретар) узагальнюють 
інформацію з кафедральних звітів, оформлюють звіт за встановленою 
формою і виносять його на засідання вченої ради інституту для обговорення. 
Заступник начальника інституту у встановлений термін схвалений вченою 
радою і затверджений начальником інституту звіт подає до науково- 
методичного центру організації науково-технічної і наукової діяльності.

Структура звіту про підсумки роботи воєнно-наукового товариства 
здобувачів вищої освіти інституту (центру) (наукового гуртка кафедри).

Звіт складається з чотирьох розділів.
У першому розділі “Характеристика виконання плану роботи воєнно- 

наукового товариства здобувачів вищої освіти інституту (центру) (наукового 
гуртка кафедри) за звітній період” вказується:

відповідно до яких документів була організована наукова робота в 
структурному підрозділі;

мета наукової роботи здобувачів вищої освіти, яку ставили в 
структурному підрозділі на звітній період;

основні завдання наукової роботи здобувачів вищої освіти 
структурного підрозділу на звітній період;

форми наукової роботи здобувачів вищої освіти структурного 
підрозділу, які використовувались у звітному періоді.

В другому розділі “Відомості про участь здобувачів вищої освіти 
структурного підрозділу у конкурсах наукових робіт” вказується:

кількість робіт, підготовлених на конкурс в структурному підрозділі; 
кількість робіт, які визнані кращими та подані на конкурс університету; 
кількість робіт, які заохочені дипломами відповідного ступеня; 
кращі здобувачі вищої освіти, науково-педагогічні та наукові 

працівники підрозділи за результатами конкурсу.
У звіті за інститут (центр) у кінці другого розділу результати конкурсу 

подаються за встановленою у додатку 44 формою.
В третьому розділі “Відомості про участь здобувачів вищої освіти у 

наукових конференціях, семінарах” у вигляді таблиці подаються дані щодо 
тематики, організаторів, учасників цих заходів та стисло перелічуються 
основні досягнення наукових конференцій (семінарів), в яких науковий 
підрозділ брав участь.

В четвертому розділі “Пропозиції щодо покращення воєнно-наукової 
роботи здобувачів вищої освіти” стисло перелічуються конкретні пропозиції, 
що спрямовані на покращення наукової роботи здобувачів вищої освіти,



підвищення активності щодо участі як здобувачів вищої освіти, так і 
науково-педагогічних (наукових) працівників у науковій роботі структурного 
підрозділу, поліпшення якості написання робіт здобувачами вищої освіти.

3.41. План роботи кафедри на навчальний рік, (додаток 45), 
розробляється з метою упорядкування та систематизації освітньої діяльності 
кафедри за різними напрямами роботи на навчальний рік.

Основними розділами Плану роботи кафедри на навчальний рік є: 
основні завдання кафедри на навчальний рік, навчальна діяльнсть, методична 
діяльність, наукова і науково-технічна діяльність, заходи з підтримання 
бойової готовності, організації індивідуальної підготовки, заходи з виховної 
роботи, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, 
підготовка навчальної, методичної та наукової літератури, удосконалення 
матеріально-технічної бази, річний обсяг виконання робіт науково- 
педагогічними працівниками кафедри.

План роботи кафедри на навчальний рік, обговорюють на засіданні 
кафедри, підписує начальник кафедри та затверджує начальник інституту.

3.42. Методична діяльність в інституті є складовою частиною освітньої 
діяльності.

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

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

педагогічних, наукових працівників, командирів підрозділів здобувачів 
вищої освіти НУОУ;

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

Основними формами і напрямами методичної діяльності в інституті є: 
проведення навчально-методичних (методичних) зборів (до 5 діб), 

нарад, науково-методичних конференцій та семінарів;
засідання вчених (методичних) рад НУОУ та їх структурних 

підрозділів;
засідання кафедр з розгляду питань методики навчання та виховання 

здобувачів вищої освіти;
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 
планів, програм (робочих програм) навчальних дисциплін;

розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування 
роботи науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти;

взаємні та контрольні відвідування навчальних занять.
Зазначені заходи висвітлюються у Плані методичної діяльності 

інституту (центру) на навчальний рік (додаток 46), який містить такі розділи:
1. Мета, завдання, напрями та форми методичної діяльності інституту 

(центру);
2. Організаційно-методичні вказівки;
3. Зміст методичної діяльності.
У першому розділі -  розкриваються відповідні показники методичної 

роботи. Визначаються загальні напрями удосконалення аспектів методичної 
діяльності інституту (центру).

Висвітлюються питання щодо шляхів підвищення педагогічної 
майстерності науково-педагогічних (наукових) працівників та удосконалення 
організації і забезпечення освітнього процесу в інституті (центрі).

У другому розділі -  визначаються шляхи реалізації поставлених 
завдань, зазначених у 1 розділі.

У третьому розділі висвітлюються питання за основними формами і 
напрямами методичної діяльності в інституті (центрі).

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ

4.1. Положення про навчально-методичне забезпечення освітньої 
діяльності у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського ухвалюється Вченою радою НУОУ, запроваджується 
наказом начальника університету і набуває чинності з моменту його 
затвердження.

4.2. Рапорти (заяви) щодо доповнень та змін Положення надаються від 
начальників (завідувачів) кафедр -  начальникам інститутів (центрів), а 
вподальшому начальнику науково-методичного центру організації освітньої 
діяльності.

4.3. Зміни у Положення вносять після обговорення на засіданні 
методичної ради НУОУ.

4.4. Крім документів, визначених цим Положенням, можуть 
розроблятися й інші документи щодо забезпечення освітньої діяльності в 
НУОУ.



ДОДАТКИ



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міністр освіти і науки України

ПОГОДЖЕНО
Голова Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти

20__р. а _20__р.

СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ другий (магістерський)

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ магістр

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 25 “Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону”

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 254 “Забезпечення військ (сил)”

Видання офіційне 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Київ
20



І Преамбула

Стандарт вищої освіти (далі -  СВО) України для здобуття ступеня 
вищої освіти (далі -  ВО) “магістр” за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в галузі знань 25 -  Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону за спеціальністю 254 -  Забезпечення військ (сил) 
затверджений і введений в дію наказом Міністра освіти і науки України від 
__.__ .20__№ ____.

РОЗРОБНИКИ:
КУРТСЕІТОВ Тимур Ленурович -  керівник проектної групи, доктор 

технічних наук, доцент, начальник кафедри оперативного та бойового 
забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 
технологій Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського;

КОВАЛЬОВА Олена Володимирівна -  член проектної групи, кандидат 
юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри 
адміністративного права та адміністративного процесу факультету № 2  

Одеського державного університету внутрішніх справ;

СВО розглянутий і схвалений на засіданні Науково-методичної комісії з 
воєнних наук, національної та цивільної безпеки (НМК 13) сектору вищої 
освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, 
протокол в ід__.__ . 2 0 __№ ___ .

СВО погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти в ід__. . 2 0 __№ ___ .

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ.



II Загальна характеристика

Загальна характеристика підготовки фахівців ступеня магістра за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону” за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)” наведена в 
таблиці 1.

Таблиця 1. Загальна характеристика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський)
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону”
Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)”
Обмеження щодо 
форм здобуття освіти

Вечірня форма здобуття освіти не передбачена

Освітня кваліфікація Магістр за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)” (за видами, 
родами Збройних Сил України, інших військових формувань, 
утворених відповідно до законів України).

Професійна
кваліфікація

Для формування (визначення) професійних кваліфікацій 
слугують професійні стандарти.

Кваліфікація 
в дипломі

Магістр за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”, офіцер 
оперативного рівня.
Професійна кваліфікація заноситься до диплому у відповідності 
до професійних стандартів.

Опис предметної 
області

Предметна область складається з трьох компонентів:
1. Об’єктом є взаємодія і взаємний вплив начальників, підлеглих 
та колег (предмет -  особистість військовослужбовця, мала група 
(військовий підрозділ), група (військова частина);
2. Об’єктом є бойове застосування озброєння та військової 
техніки (далі -  ОВТ) військових частин забезпечення військ (сил) 
(предмет -  апарати, пристрої, установки, технічні системи, 
матеріали);

Академічні права 
випускників

Продовження навчання за програмами доктора філософії 
(восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки 
кваліфікацій).
Магістерські програми за спеціальністю 281 Публічне управління 
та адміністрування з отриманням професійної кваліфікації 
“офіцер стратегічного рівня”.

Працевлаштування
випускників

Назви посад осіб офіцерського складу (за видами, родами 
Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України) визначають відповідні професійні 
стандарти.

III Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої освіти

3.1. Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (далі -  ЄКТС):

освітньо-професійної програми становить 90-120 кредитів ЄКТС, 
освітньо-наукової становить 120 кредитів ЄКТС
Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано для здобуття 

загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, визначених 
Стандартом вищої освіти.



IV Перелік компетентностей випускника

Випускники повинні здобути теоретичні знання та практичні уміння і навички, 
достатні для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю та 
подальшого навчання. Перелік компетентностей випускника наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 .' Іерелік компетентностей випускника
Шифр

компетентності Зміст компетентності

Інтегральна компетентність (ІК)

ІК

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у галузі воєнних 
наук, сфері забезпечення військ (сил), що передбачає проведення 
досліджень, здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК-1

Здатність сумлінно і чесно виконувати військовий обов’язок, непорушно 
додержуватись Конституції України та законів України, Військової 
присяги, норм міжнародного гуманітарного права, виконувати накази 
командирів та начальників, дорожити бойовою славою Збройних Сил 
України, ніколи не зрадити Українському народові, постійно 
підвищувати рівень військових професійних знань, вдосконалювати 
фізичні та морально-вольові якості.

ЗК-2

Здатність виховувати підлеглих у дусі гуманізму та людяності, 
використовуючи філософсько-методологічні та психолого-педагогічні 
основи діяльності військового керівника, соціально-психологічні методи 
вивчення явищ у військових колективах, контролювати стан військової 
дисципліни та морально-психологічний стан особового складу.

Професійні компетентності (ПК)

ПК-1 Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 
забезпечення національної безпеки та оборони держави.

ПК-2

Здатність розуміти сучасний стан і тенденції розвитку міжнародних 
відносин, їх вплив на національну безпеку і оборону України, 
об’єктивний характер європейських та євроатлантичних 
інтеграційних процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними 
силами країн НАТО.
. . .

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 
термінах результатів навчання

Здобувачі вищої освіти повинні досягти кінцевих, підсумкових та інтегративних 
результатів навчання, що визначають нормативний зміст підготовки. Визначені 
результати навчання, наведено у таблиці 3.

Таблиця 3. Результати навчання
Шифр

результату
навчання

Зміст результату навчання

РН-1 Знання військових аспектів національного законодавства, норм 
міжнародного гуманітарного права ведення операцій (бойових дій).

РН-2
Здатність організовувати та управляти житєдіяльністтю військової частини, 
формувати у особового складу національно-патріотичні та морально-бойові 
якості необхідні для виконання завдань оборони України, захисту її



Шифр
результату
навчання

Зміст результату навчання

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості.

VI Форми атестації здобувачів вищої освіти

Нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти та вимоги до кваліфікаційної 
роботи наведено у таблиці 4.

Таблиця 4. Нормативні форми атестації здобувачів вищої освіти
Форми атестації здобувачів 
вищої освіти

Комплексний екзамен (екзамени) та/або захист 
кваліфікаційної роботи.
Кількість комплексних екзаменів визначається освітньо- 
професійною програмою підготовки.

Вимоги до кваліфікаційної 
роботи

Кваліфікаційна робота повинна мати дослідницький 
характер, базуватися на наукових дослідженнях, що 
проводилися випускником під час навчання у ВВНЗ, 
спрямована на вирішення практичних завдань та 
забезпечувати не тільки закріплення отриманої системи 
знань та вмінь, а й формування необхідних методологічних 
основ і методичних навичок інноваційної діяльності в галузі 
воєнної науки, національної безпеки, безпеки державного 
кордону за спеціальністю 254 -  Забезпечення військ (сил).
До кваліфікаційної роботи обов’язково додаються 
матеріали, що характеризують наукову (творчу) і практичну 
цінність виконаної роботи, друковані статті, методичні 
розробки, виступи на семінарах (конференціях) тощо. 
Перелік тем кваліфікаційних робіт щорічно погоджується із 
замовником на підготовку військових фахівців.
Обсяг (кількість сторінок) та структура роботи 
регламентується ВВНЗ. Головним критерієм завершеності 
роботи є вирішення сформульованого завдання.
Всі роботи перевіряються на плагіат (виконані за відкритою 
тематикою -  з використанням програм перевірки 
унікальності текстів, виконані за спеціальною тематикою -  
внутрішньої комісією фахівців ВВНЗ).
Кваліфікаційна робота захищається здобувачем вищої 
освіти публічно.
Роботи, які виконані не за спеціальними темами можуть 
оприлюднюються на офіційному сайті ВВНЗ.

Вимоги до комплексного 
екзамену

Комплексний екзамен проводиться з метою перевірки 
відповідності якості підготовки здобувачів вищої освіти 
вимогам СВО за спеціальністю 254 -  Забезпечення військ 
(сил). При цьому перевіряються як теоретичні знання, так і 
рівень сформованості відповідних компетентностей. 
Комплексний екзамен проводиться за програмою, що 
містить у собі найбільш вагомі, узагальнені питання 
декількох програм навчальних дисциплін професійної 
(професійно-орієнтованої) підготовки, зазначеної 
спеціальності (спеціалізації підготовки).
Структура та умови проведення комплексного екзамену 
визначаються освітньо-професійною програмою підготовки.



VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти

У закладі вищої освіти (далі -  ЗВО) повинна функціонувати система забезпечення 
закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників ЗВО та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному 
веб-сайті ЗВО, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, 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;

забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; 

інших процедур і заходів.
Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО оцінюється Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти або акредитованими ним незалежними 
установами оцінювання та забезпечення якості вищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти.

VIII Вимоги професійних стандартів

Інформація про професійні стандарти, вимоги яких враховані у СВО, наведена у 
таблиці 5.

Таблиця 5. Інформація про про( )есшні стандарти.
Повна назва
Професійного стандарту

Професійний стандарт офіцера оперативного 
рівня

Назва та реквізити 
відповідного документа
Особливості СВО,
пов’язані з наявністю Професійного
стандарту

У Професійному стандарті визначено 
сукупність вимог до кваліфікації професіонал у 
сфері оборони, офіцер оперативного рівня 3 
організації забезпечення військ (сил) (за 
видами, родами Збройних Сил України, інших 
військових формувань, утворених відповідно до 
законів України), ...

IX Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

1. Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII “Про вищу освіту”.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1341 “Про затвердження 

Національної рамки кваліфікацій”.



3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 “Про затвердження 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти”.

4. ...

Пояснювальна записка до стандарту вищої освіти

Стандарти вищої освіти базуються на компетентнісному підході і поділяють 
філософію визначення вимог до моделі фахівця, закладену в основу Болонського процесу 
та в міжнародному Проекті Європейської Комісії “Гармонізація освітніх структур в 
Європі” (Tuning Educational Structuresin Europe (TUNING)).

Таблиця 1. Матриця відповідності визначених СВО компетентностей дескрипторам
НРК

Класифікація компетентностей за НРК
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1 2 3 4 5 6
Інтегральна компетентність

ІК

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у 
галузі воєнних наук, сфері забезпечення військ (сил), 
що передбачає проведення досліджень, здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і 
вимог

+ + + +

Загальні компетентність
ЗК-1 Здатність сумлінно і чесно виконувати військовий 

обов’язок, непорушно додержуватись ... + +

Професійні компетентності

ПК-1 Здатність здійснювати професійну діяльність з 
урахуванням потреб забезпечення національної 
безпеки та оборони держави

+ + +



Таблиця 2. Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та загальних компетентностей
Програмні результати навчання Компетентності

Загальні компетентності

Шифр Зміст Інтегральна компетентність І
го ЗК

-2 спі
«CD ЗК

-4

ЗК
-5

1 2 3 4 5 6 7

РН-1

Знання військових аспектів 
національного законодавства, норм 
міжнародного гуманітарного права 
ведення операцій (бойових дій).

Здатність розв’язувати складні 
завдання і проблеми у галузі воєнних 
наук, сфері забезпечення військ (сил), 
що передбачає проведення досліджень,

+ +

. . .

Таблиця 3. Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та професійних компетентностей 
офіцерів оперативного рівня

Програмні результати навчання Компетентності

Шифр Зміст
Інтегральна

компетентність

Професійні компетентності
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РН-1

Знання військових аспектів 
національного законодавства, норм 
міжнародного гуманітарного права 
ведення операцій (бойових дій).

Здатність розв’язувати 
складні завдання і 
проблеми у галузі воєнних 
наук, сфері забезпечення 
військ (сил), що 
передбачає проведення 
досліджень, здійснення 
інновацій ...

+ + + +

РН-2



Додаток 2

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

ЗАТВЕРДЖУЮ

Командувач Повітряних Сил Збройних 
Сил України

(військове звання, підпис, ім’я, прізвище)
“______ ” ______________ __2 0 ___р.

Реєстраційний номер

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ 

ОФІЦЕРА ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

з бойового застосування та управління діями військових частин авіації
(БОС 060100; 060102; 060200; 060300; 061000; 061002; 061200; 061300; 

061400; 061401; 061601; 061610; 061900; 061905; 062200; 062600; 062700;
062800)

Галузь знань

Спеціальність
Спеціалізація

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону
253 Військове управління (за видами збройних сил) 
Бойове застосування та управління діями військових 
частин авіації

К и ї в
20



ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ 

ОФІЦЕРА ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

з бойового застосування та управління діями військових частин авіації
(ВОС 060100; 060102; 060200; 060300; 061000; 061002; 061200; 061300; 061400; 061401; 

061601; 061610; 061900; 061905; 062200; 062600; 062700; 062800)

Галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека
державного кордону 

Спеціальність 253 Військове управління (за видами збройних сил)
Спеціалізація Бойове застосування та управління діями військових

частин авіації

Міністерство оборони України Генеральний штаб Збройних Сил України 

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту військової освіти, Начальник Головного управління підготовки 
науки, соціальної та гуманітарної політики Збройних Сил України -  заступник начальника 
Міністерства оборони України Генерального штабу Збройних Сил України

(військове звання, підпис, ім’я, прізвище) (військове звання, підпис, ім’я, прізвище)

“ _____________ ”  ___________________________________ 20  _  р. “ ______________ ”  ___________________________________20 _  р.

Розроблено і внесено
Керівник розробки
Заступник начальника авіації Командування 
Повітряних Сил Збройних Сил України

(військове звання, підпис, ім’я, прізвище)
“____ ” ___________ 20 _ р .
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ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У професійному стандарту терміни вживаються у такому значенні: 
автономність і відповідальність — здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати завдання і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності;
акредитація освітньої програми -  оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності 
стандарту вищої освіти; спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у 
програмі результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання;

атестація - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти 
рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти;

бакалавр -  це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання 
здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 
кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на 
основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом;

вища освіта -  сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально- 
етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у 
відповідній галузі знань за певною кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за 
складністю є вищими, ніж рівень повної загальної середньої освіти;

заклад вищої освіти -  окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 
або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності 
на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або 
методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами 
вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і 
здібностей;

галузь знань -  основна предметна сфера освіти і науки, що включає групу 
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка;

дипломна робота -  це атестаційна робота, що має на меті виконання виробничих 
завдань, спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, 
забезпечення функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, 
регулювання) організацією та власне технологічним процесом. Програми дипломних 
робіт зазвичай регламентовано певними професійними функціями й завданнями згідно з 
освітніми стандартами відповідних рівнів підготовки;

дисциплінарні компетентності -  деталізовані програмі компетентності як 
результат декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спеціалізації) певного 
рівня вищої освіти;

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) -  система 
трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої 
освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на 
визначенні навчального навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для 
досягнення визначених результатів навчання, та обліковується в кредитах ЄКТС;

засоби діагностики -  документи, що затверджені в установленому порядку та 
призначені для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості 
компетентностей студента при контрольних заходах;

здобувані вищої освіти -  особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на 
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації;



І. ПРЕАМБУЛА

Професійний стандарт офіцера оперативного рівня

Спеціалізація -  Бойове застосування та управління діями військових 
частин авіації

Затверджено
Командувачем Повітряних Сил Збройних Сил України
від _______________

Введено в дію
Професійний стандарт доповнює стандарт вищої освіти щодо підготовки 

фахівців регульованої професії
Вперше Додатково в подальшому можуть наводитися дані щодо 

корегування

Розробники стандарту
Розроблено робочою групою Командування Повітряних Сил Збройних 

Сил України та Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського з розробки професійного стандарту зі спеціальності
253 Військове управління (за видами збройних сил), спеціалізації Бойове 
застосування та управління діями військових частин авіації

Голова робочої групи
полковник КУЛІБАБА Олександр Вікторович, заступник начальника 

авіації Командування Повітряних Сил Збройних Сил України

Члени робочої групи
полковник ПОЗДНЯКОВ Віктор Миколайович, начальник відділу 

методики штурманської підготовки -  старший інспектор-штурман 
штурманського управління авіації Командування Повітряних Сил Збройних 
Сил України;

працівник Збройних Сил України КОВБА Орест Петрович, доцент 
кафедри авіації інституту авіації та протиповітряної оборони Національного 
університету оборони України

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, 
тиражований та розповсюджений без дозволу Командування Повітряних 
Сил Збройних Сил України.



Загальна інформація про професійний стандарт

Професійний стандарт офіцера оперативного рівня Збройних Сил 
України (далі -  Професійний стандарт) -  це затверджений в установленому 
порядку нормативний документ, в якому визначено сукупність вимог до 
кваліфікації військового фахівця, його компетентностей, що формуються у 
ході освітньої діяльності ВВНЗ (ВИЛ ЗВО) та результати навчання, які 
базуються на профілі програми спеціалізації і описують те, що військовий 
фахівець знає, розуміє і здатний виконувати після завершення програми.

Професійний стандарт використовується для:
розроблення стандартів вищої освіти, освітніх (освітньо-професійних, 

освітньо-наукових) програм, навчальних програм та інших навчально- 
методичних матеріалів і організації освітньої діяльності у ВВНЗ (ВНП ЗВО);

проведення оцінки відповідності компетентностей
військовослужбовців вимогам професійного стандарту;

Професійний стандарт враховує:

загальну характеристику професії (регульованої професії) офіцера як:
поліфункціональну -  за кількістю покладених на офіцера різноманітних 

функціональних обов’язків;
вербальну -  за засобами впливу на особовий склад в умовах 

безпосереднього та опосередкованого зв'язку з ним;

загальні вимоги до:
знань, як сформованість концептуальних знань, набутих у процесі 

навчання та професійної діяльності, включаючи певні знання сучасних 
досягнень, критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і 
понять у навчанні та професійній діяльності;

статутні вимоги та відповідальність офіцера оперативного рівня:
бути здатним уміло та успішно керувати підрозділами та військовою 

частиною у бою та операції, вирішувати завдання з бойової готовності, 
приведення військ (сил) у боєздатний стан та його відновлення, вирішувати 
завдання щодо навчання та виховання підлеглих, формування та підтримання 
необхідного рівня морально-психологічного стану особового складу, 
підтримання внутрішнього порядку, збереження зброї, боєприпасів, бойової 
та іншої техніки, всебічного забезпечення військ (сил) тощо.



II. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Рівень вищої військової 
освіти

Вища військова оперативна освіта

Галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, 
безпека державного кордону

Спеціальність 253 Військове управління (за видами 
збройних сил)

Спеціалізація Бойове застосування та управління діями 
військових частин авіації

Обмеження щодо форм 
здобуття освіти

Дистанційна форма здобуття освіти не 
передбачена

Освітня кваліфікація Магістр за спеціальністю “Військове 
управління (за видами збройних сил)” 
спеціалізацією “Бойове застосування та 
управління діями військових частин авіації”

Професійна кваліфікація Професіонал у сфері оборони, офіцер 
оперативного рівня

Кваліфікація в дипломі Магістр за спеціальністю “Військове 
управління (за видами збройних сил)”, офіцер 
оперативного рівня

Опис предметної області Об’єкт вивчення та діяльності -  основи 
підготовки та ведення операцій ...

Цілі навчання -  розв’язувати складні 
завдання та практичні проблеми у галузі 
воєнних наук, сфері управління ....

Теоретичний зміст предметної області — 
теорія військової науки, концепція військового 
навчання і виховання, загальнонаукові, ...

Методи, методики та технології — 
загальнонаукові та специфічні методи 
військової науки,...

Інструменти та обладнання -  технічні 
засоби навчання та виховання, ПЕОМ, 
програмне забезпечення з моделювання ...

Академічні права 
випускників

Здобуття освітнього ступеня магістра на 
стратегічному рівні...

Працевлаштування 
випускників (для 
регульованих професій 
обов’язково)

Фахівець після закінчення НУОУ може 
займати посади, що вимагають наявності 
оперативного рівня військової освіти (первинні 
посади):

командир військової частини авіації;



III. ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС ПРОФЕСІЙНОГО СТАНДАРТУ

Загальні вимоги до обсягу програм є такими:
Для всіх фахівців оперативного рівня підготовки:
із ступенем вищої освіти “магістр” — 120 кредитів ЄКТС та строком 
навчання:
очна (денна) форма здобуття освіти -  2  роки; 
заочна форма здобуття освіти -  3 роки.

IV. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА

Шифр Зміст

Військово-професійні компетентності (ПКв)
ПКв-1 Знання та розуміння основ застосування військових частин видів збройних 

сил (родів військ), здатність організовувати взаємодію з військовими 
частинами видів збройних сил (родів військ) під час спільного виконання 
завдань в операціях (бойових діях)

ПКв-2 Здатність організовувати всебічне забезпечення військ (сил) в операціях 
(бойових діях)
. . .

Професійно-спеціальні компетентності за спеціалізацією (ПКс)
(для фахівців бойового застосування та управління діями військових частин авіації)
ПКс-1 Здатність використовувати теоретичні знання щодо застосування 

військових частин родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил України, 
практичні вміння з планування бойових дій (бою) та взаємодії з 
підрозділами і військовими частинами

ПКс-2 Здатність управляти підрозділами, військовими частинами авіації під час 
підготовки та в ході ведення бойових дій (бою)

V. НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, 
СФОРМУЛЬОВАНИХ В ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Шифр Зміст

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

РНв-1 Володіти основами застосування військових частин Сухопутних військ, 
організовувати взаємодію під час спільного виконання завдань в операціях 
(бойових діях)

РНв-2
Підготовка зі спеціалізації

(за переліком навчальних дисциплін професійно-спеціальної підготовки)
(для фахівців бойового застосування та управління діями військових частин авіації)

РНс-1 Організовувати застосування авіаційних частин за призначенням та 
взаємодію з військовими частинами різних родів авіації та військ 
Повітряних Сил в різних умовах обстановки

РНс-2



Шифр та назва компетентностей
Назва службової (бойової) 

функції Знання Уміння Комунікація Автономність 
та відповідальність

1 2 3 4 5
ПКв-1 Знання та розуміння осн< 
військовими частинами видів зб

зв застосування військових частин видів збройних сил (родів військ), здатність організовувати взаємодію з 
зойних сил (родів військ) під час спільного виконання завдань в операціях (бойових діях)

Організаційна - основи 
застосування 
військових частин 
видів збройних сил 
(родів військ)

- володіти основами 
застосування 
військових частин 
Сухопутних військ;

- доносити до 
підлеглих
інформацію, ідеї, 
проблеми, ЩОДО 
застосування 
військових частин 
видів збройних сил 
(родів військ)

- відповідальність за прийняття 
рішень в умовах участі у міжвидових 
операціях

Управлінська
ПКс-1 Здатність використовувати теоретичні знання щодо застосування війс 
України, практичні вміння з планування бойових дій (бою) та взаємодії з під]

-ькових частин родів авіації Повітряних Сил Збройних Сил 
розділами і військовими частинами

Організаційна - організація 
застосування 
авіаційних частин 
за призначенням та 
основи організації 
взаємодії з 
частинами різних 
родів військ 
Повітряних Сил в 
різних умовах 
обстановки

- організовувати 
застосування 
авіаційних частин 
за призначенням та 
взаємодію між 
підрозділами 
авіаційної частини 
та підтримання 
взаємодії з 
військовими 
частинами ...

- донесення до 
підлеглих інформації, 
ідеї, проблеми щодо 
застосування 
підрозділів 
військових частин 
авіації за 
призначенням;

- здатність оцінювати обстановку та 
приймати обґрунтовані і нестандартні 
рішення;
- відповідальність за прийняті 
рішення в складних та динамічних 
умовах обстановки

Технологічна



VII. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ
ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ

1. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 
компетентностями та прикладами стандартів
http ://www.unideusto. org/tuningeu/.

2. Закон “Про вищу освіту” - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
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Додаток З
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
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ОФІЦЕРА ОПЕРАТИВНОГО РІВНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил)

галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону
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кваліфікація:

Професійна
кваліфікація:

Магістр за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)” 
спеціалізацією “Організація інженерно-авіаційного 
забезпечення”
Професіонал у сфері оборони, офіцер оперативного рівня
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ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

У освітньо-професійній програмі терміни вживаються у такому 
значенні:

автономність і відповідальність -  здатність самостійно виконувати 
завдання, розв’язувати завдання і проблеми та відповідати за результати 
своєї діяльності;

акредитація освітньої програми -  оцінювання освітньої програми 
та/або освітньої діяльності вищого навчального закладу за цією програмою 
на предмет відповідності стандарту вищої освіти; спроможності виконати 
вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання; 
досягнення заявлених у програмі результатів навчання;

атестація -  це встановлення відповідності засвоєних здобувачами 
вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам 
стандартів вищої освіти;

вища освіта -  сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 
навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 
вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 
кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 
повної загальної середньої освіти;

заклад вищої освіти -  окремий вид установи, яка є юридичною особою 
приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на 
провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, 
забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей;

галузь знань -  основна предметна сфера освіти і науки, що включає 
групу споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна 
підготовка;

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



І. ПРЕАМБУЛА

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 

ступеня магістр

Галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону 

Спеціальність 254 Забезпечення військ (сил)

Спеціалізація Організація інженерно-авіаційного забезпечення

Введено в дію

Діє тимчасово до введення стандарту вищої освіти зі спеціальності
254 Забезпечення військ (сил).

Розробники освітньо-професійної програми
Розроблено робочою групою Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського з розробки освітньо-професійної 
програми зі спеціальності 254 Забезпечення військ (сил), спеціалізації 
Організація інженерно-авіаційного забезпечення.

Голова робочої групи
працівник Збройних Сил України КОРОВІН Іван Павлович, кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри авіації Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського.

Члени робочої групи
полковник КОРОТІН Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, 

заступник начальника кафедри авіації Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського;

полковник МАРТИНЮК Олексій Ростиславович, кандидат технічних 
наук, старший викладач кафедри авіації Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського;

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю чи 
частково відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу
Департаменту військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 
Міністерства оборони України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил 
України та Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського.
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