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Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітнім ступенем 

магістр за відповідними спеціальностями в межах ліцензованого обсягу 

(додаток 1.). 

До Університету приймаються незалежно від статі офіцери, які проходять 

військову службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 

правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави, а також громадяни 

України, які перебувають на державній службі на посадах, не нижчих п’ятої 

групи оплати праці та мають відповідний освітній ступінь. Прийом до 

університету здійснюється за конкурсом відповідно державного замовлення на 

очну (денну) форму навчання та понад державне замовлення в межах 

ліцензійного обсягу за кошти фізичних та юридичних осіб на заочну форму 

навчання. 
 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

1. На навчання для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної 

освіти на конкурсній основі приймаються офіцери, які: 

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 

правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави; 

мають вищу військову оперативно-тактичну освіту та освітній ступінь 

магістра; 

проходять службу на посадах зі штатно-посадовою категорією 

“полковник” (“капітан 1-го рангу”) і вище; 

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-

стратегічним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду – на підставі 

висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є 

нижчим за займаними посадами; 

мають допуск до державної таємниці за формою не нижче 2; 

мають вік: 

до 45 років (на кінець року вступу) – на денну форму навчання; 

до 50 років (на кінець року вступу) – на заочну форму навчання. 

Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що 

вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років 

відповідно. 

 

2. На навчання для здобуття вищої військової оперативно-тактичної 

освіти на конкурсній основі приймаються офіцери, які: 

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 
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правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави; 

мають вищу військову тактичну освіту та освітній ступінь бакалавр; 

строк служби на посадах осіб офіцерського складу не менше семи років; 

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-

тактичним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду – на підставі 

висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є 

нижчим за займаними посадами; 

мають допуск до державної таємниці за формою не нижче 3 (для 

спеціалізації “Захист інформації з обмеженим доступом у військах (силах)” за 

формою не нижче 2 та допуск до шифрів); 

мають вік: 

до 38 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-

посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) і вище – на денну форму 

навчання; 

до 43 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-

посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище – на заочну 

форму навчання. 

Під час дії особливого періоду: 

граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму 

навчання, збільшується до 43 та 48 років відповідно; 

на навчання на заочну форму можуть прийматися офіцери з військових 

посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за 

результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що 

передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не 

менше одного місяця. 

 

3. Для підготовки державних службовців з питань воєнної безпеки та 

оборони держави на конкурсній основі приймаються громадяни України, які 

перебувають на державній службі на посадах, не нижчих 5 групи оплати праці, 

а також офіцери Збройних Сил України зі штатно-посадовою категорією 

“підполковник” (“капітан 2-го рангу”) та вище, які зараховані до кадрового 

резерву для зайняття посад державних службовців 1 – 5 груп оплати праці у 

Міністерстві оборони України та органах військового управління Збройних Сил 

України, мають освітній ступінь магістра, допуск до державної таємниці за 

формою 3, позитивно характеризуються по службі: 

на очну (денну) форму навчання – віком до 45 років;  

на заочну форму навчання – віком до 50 років.  

 

4. Вік вступників та термін перебування на посаді обчислюється станом 

на кінець року вступу до університету. 
 

5. Офіцери, рекомендовані до вступу на очну (денну) форму навчання, 

перед вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують 

щорічну відпустку за поточний рік. 
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6. Військовослужбовці інших військових формувань України та державні 

службовці приймаються на навчання до університету на підставі договорів між 

Міністерством оборони України та відповідними центральними органами 

виконавчої влади України. 
 

§2. Фінансування підготовки фахівців 
 

1. Фінансування підготовки здійснюється як за рахунок видатків 

державного бюджету, так і за рахунок юридичних або фізичних осіб. 
 

§3. Строки прийому рапортів (заяв) і документів, відбору вступників, 

вступних випробувань та зарахування на навчання 

 

Прийом рапортів (заяв) та документів, відбір вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 

проводиться в строки відповідно до табл.1: 

 Таблиця 1 

Строки проведення етапів вступної кампанії 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому рапортів (заяв) та документів 1 січня 2020 року 
 

Закінчення прийому рапортів (заяв) та документів 27 квітня 2020 року 
 

Відбір вступників на навчання 1 – 25 травня  

2020 року 
 

Проведення вступних випробувань (ОТР) 
22 – 26 червня  

2020 року  

Проведення вступних випробувань (ОСР) 1 – 3 липня 2020 року 
 

Конкурсний відбір до 3 липня 2020 року 
 

Термін зарахування вступників до університету до 1 серпня 2020 року 
  

 

 

§4. Порядок прийому рапортів (заяв) і документів 
 

1. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які 

виявили бажання вступити на навчання до Університету, до 1 січня 2020 року 

особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової 

частини, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, 

займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, форму 

навчання та спеціальність (спеціалізацію), за якою бажають навчатися, підстави 

для першочергового зарахування (у разі наявності). 

Державні службовці подають заяву, у якій вказують: прізвище, ім’я та по 

батькові, посаду, дату народження, рівень освіти, форму навчання та 

спеціальність, за якою бажає навчатися. 

До рапорту (заяви) вступники додають: 

копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки); 
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копію картки фізичної особи – платника податків;  

копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього; 

копію документа, що засвідчує право на нарахування додаткових балів за 

навчальні, наукові та службові досягнення (у разі наявності); 

витяг з резерву для просування по службі; службову характеристику та 

автобіографію; 

довідку із зазначенням штатно-посадової категорії посади, на якій 

проходить службу офіцер; 

довідку про проходження військової служби; 

копія Контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу; 

копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою 

згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі – Порядок 939); 

картку медичного огляду за формою додатка 14 Положення про 

військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (для державних 

службовців – медичну довідку за формою № 086-У); 

відомість результатів перевірки фізичної та спортивної підготовленості 

кандидата на навчання у ВВНЗ за поточний рік;  

картку попередньої професійної діагностики (форма №3 додатку 2 наказу 

Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360); 

фотокартки без головного убору розміром 3×4 см – чотири, розміром 

4,5×6 см – три, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної особи 

кадрового органу. 
 

2. Усі зазначені документи з описом, а також витяг із затвердженого 

рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на навчання 

укладають у навчальну справу вступника. Із зовнішнього боку навчальної 

справи вказуються: зверху – назва міністерства (державної служби) України, 

посередині – “Навчальна справаˮ, нижче – військове звання, прізвище, ім’я та 

по батькові, спеціальність та спеціалізація, форма навчання. Навчальну справу 

оформлюють відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Збройних Силах 

України. 

Неправильно або неповністю оформлені документи повертають 

відповідним кадровим органам на доопрацювання. 
 

3. Кандидати на навчання повинні мати діючий Контракт про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України на посадах осіб офіцерського складу. Строк дії контракту повинен бути 

не менше терміну навчання. 
 

4. Якщо у вступника немає допуску до державної таємниці (посада за 

місцем служби не передбачає наявності допуску до державної таємниці), такий 

допуск відповідно до пункту 53 Порядку-939 оформлюють в Університеті без 
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урахування номенклатури посад університету, перебування на яких потребує 

оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці. 

Для оформлення допуску до державної таємниці вступники подають:  

рапорт на ім’я начальника Університету про необхідність надання 

допуску до державної таємниці за формою 2; 

подання з місця служби з відповідним обґрунтуванням необхідності 

доступу до секретної інформації зі ступенем секретності “цілком таємно” для 

підготовки до вступних випробувань та навчання в університеті. 

 

5. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду, 

попередньої професійної діагностики, перевірки рівня фізичної підготовленості 

та оцінки індивідуальних спроможностей з предметів індивідуальної підготовки 

командири військових частин приймають рішення про зарахування їх 

вступниками до Університету. Офіцерам, які не відповідають вимогам до 

кандидатів на навчання, непридатні до навчання за станом здоров’я, мають 

незадовільну оцінку рівня фізичної підготовленості відмовляють із зазначенням 

причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що 

офіцеру повідомляється в індивідуальній бесіді. 

Список офіцерів, які рекомендовані вступниками на навчання на очній 

формі за рахунок видатків державного бюджету, їх особові справи, службові 

картки, картки медичного огляду та документи, зазначені в пункті 1 цього 

параграфу, до 1 лютого подають за підпорядкованістю до кадрових органів 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. 

Навчальні справи вступників на заочну форму навчання за кошти 

фізичних або юридичних осіб, їх службові картки, картки медичного огляду та 

документи, зазначені в пункті 1 цього параграфу, до 1 травня подають 

безпосередньо до приймальної комісії Університету. 

 

6. Медичний огляд офіцерів, які вступають до Університету, проводять 

гарнізонні (госпітальні) військово-лікарські комісії відповідно до Положення 

про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого 

наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами). 

Придатність офіцерів до навчання в Університеті за результатами 

медичного огляду оцінюють як “придатний” або “непридатний”. Офіцерів, 

визнаних непридатними, до конкурсного відбору не допускають. 

 

7. Рівень фізичної підготовленості офіцерів, які вступають до 

Університету, визначає командир (начальник) військової частини (установи) 

відповідно до Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 

України за результатами практичного виконання фізичних вправ під час 

перевірки фізичної підготовленості військовослужбовців військової частини 

(установи). 

Відомість результатів перевірки фізичної та спортивної підготовленості 

кандидатів на навчання у ВВНЗ за поточний рік додається до навчальної справи 

вступника.  
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Офіцерів, які отримали незадовільну оцінку до конкурсного відбору не 

допускають.  
 

§5. Організація конкурсного відбору 
 

1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не 

пізніше вказаного у виклику терміну з такими документами: 

паспорт громадянина України;  

посвідчення офіцера;  

посвідчення про відрядження; 

довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з 

додатком 14 Порядку-939; 

документ державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти та 

додаток до нього; 

документ, що засвідчує право на нарахування додаткових балів за 

навчальні, наукові та службові досягнення (у разі наявності); 

медична книжка. 

 

2. Вступники, які не мають допуску до державної таємниці, повинні 

додатково мати: 

 

завірений в установленому порядку кадровим органом військової частини 

(установи) перелік з відповідями на питання (за формою згідно з додатком 5 

Порядку-939) у друкованому вигляді та електронний варіант цього переліку з 

відповідями, що відповідають оригіналу документа; 

дві кольорові фотокартки розміром 3,5×4,5 см; 

довідку про підтвердження відсутності у громадянина психічних 

розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці; 

копію зворотного боку облікової картки про надання допуску та доступу 

громадянина до державної таємниці, складену за формою згідно з додатком 6 

до Порядку-939, завірену підписом командира (начальника) частини (установи) 

та гербовою печаткою. 
 

3. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістр здійснюється за 

результатами вступних випробувань.  

 

4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістр на 

оперативно-стратегічному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови. 

 

4.1. Фахове випробування включає питання таких розділів: 

оперативне мистецтво; 

управління військами; 

повсякденна діяльність Збройних Сил України; 

застосування військ (сил) в операціях; 
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всебічне забезпечення військ (сил) в операціях. 

 

4.2. Фахове випробування проводять у формі співбесіди, під час якої 

вступник відповідає на два питання білету. Якщо є потреба, задають додаткові 

питання, що дають змогу оцінити повноту відповіді на питання, не виходячи за 

межі програми вступного випробування. Усі питання та зауваження щодо 

відповіді на них фіксують в аркуші співбесіди, який підписує голова 

екзаменаційної комісії. 
 

4.3. Знання вступників оцінюють за результатами відповідей на кожне з 

питань відповідного розділу за 100-бальною шкалою: 

“96–100” – вступник має системні, грунтовні знання, виявляє неординарні 

творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування проблем, 

висловлює власне ставлення до них; 

“90–95” – вступник має грунтовні знання, здатний аргументовано і творчо 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і визначати 

шляхи розв’язування проблеми; 

“80–89” – вступник має грунтовні теоретичні знання, здатний 

аргументовано їх використовувати; 

“75–79” – вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо 

зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; 

“65–74” – знання вступника є достатньо повними, вступник вміє 

правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь 

повна, логічна, обґрунтована, але мають деякі неточності; 

“60–64” – вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує 

знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє 

наводити власні приклади для підтвердження певних думок; 

“55–59” – вступник виявляє знання і розуміння основних положень 

теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання завдань 

за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;  

“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал із зазначених 

питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати відповідь на 

питання; 

“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під 

час викладання матеріалу допускає суттєві неточності, для надання правильних 

відповідей йому потрібна допомога членів комісії; 

“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді з 

допомогою членів комісії; 

“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє невпевненість і неточність у відповідях на 

додаткові й навідні питання; 

“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може 

дати відповідь на елементарні питання. 
 

4.4. Оцінку знань визначають як суму балів запитання білету. 
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Максимальна оцінка становить 200 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 100 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

4.5. Вступне випробування з іноземної мови (лексико-граматичний тест 

множинного вибору) полягає у визначенні рівня мовної компетенції вступників. 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну 

відповідь – 0 балів. Максимальна оцінка становить 100 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 60 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

5. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на 

оперативно-тактичному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови. 
 

5.1. Фахове випробування (тест множинного вибору) включає питання з 

таких дисциплін: 
 

загальна тактика, тактика родів військ (сил) та спеціальних військ, воєнна 

топографія, повсякденна діяльність підрозділів (військових частин), всебічне 

забезпечення бою, бойове застосування, експлуатація і ремонт озброєння та 

військової техніки родів військ (сил). 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 5 балів, неправильну 

відповідь у 0 балів. Максимальна оцінка становить 200 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 120 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

5.2. Вступне випробування з іноземної мови (лексико-граматичний тест 

множинного вибору) полягає у визначенні рівня мовної компетенції вступників. 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну 

відповідь – 0 балів. Максимальна оцінка становить 100 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 60 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

5.3. Письмові екзаменаційні роботи вступники виконують на окремих 

аркушах зі штампом університету. На аркушах недопустимі будь-які умовні 

помітки, які б розкривали авторство роботи. Автора роботи вказують тільки на 

титульному аркуші. 

Під час проведення вступних випробувань заборонено використовувати 

підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені 

рішенням приймальної комісії. У разі виявлення факту користування під час 

випробування сторонніми джерелами інформації (у тому числі підказуванням) 
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вступник відсторонюється від подальшої участі у випробуваннях. На його 

екзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину та час відсторонення. Під 

час перевірки таку роботу дешифрують і за неї виставляють незадовільну 

оцінку незалежно від обсягу і змісту написаного. 

Результати письмових екзаменів оголошують вступним після перевірки 

письмових робіт. Перевірку письмових робіт потрібно закінчити не пізніше 

8 години ранку наступного дня. 

 

6. У разі наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступників допускають до складання вступних випробувань з дозволу голови 

приймальної комісії тільки протягом терміну проведення вступних 

випробувань. 

 

7. Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні 

випробування у зазначений розкладом час, відраховують. 

 

8. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія університету. Апеляцію щодо отриманої оцінки на вступному 

випробуванні вступник подає особисто не пізніше наступного робочого дня 

після оголошення оцінки. Апеляцію розглядають на засіданні апеляційної 

комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання у присутності 

вступника. Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не 

допускається. Апеляцію з питань відсторонення від випробування не 

розглядають. 

 

9. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних 

випробувань, є його конкурсним балом. 

 

9.1. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття освітнього ступеня 

магістра на оперативно-стратегічному рівні визначається за формулою: 

КБ = ФВ + ІМ + ДБ. 

де ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 

200 балів); 

ІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 0 до 

100 балів); 

ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з 

врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома про 

вищу освіту на основі якого здійснюється вступ (максимальна сумарна кількість 

додаткових балів не може перевищувати 20). 
 

9.2. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття освітнього ступеня 

магістра на оперативно-тактичному рівні визначається за формулою: 

КБ = ФВ + ІМ + ДБ. 

де ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 

200 балів); 
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ІМ – оцінка вступного випробування з іноземної мови (за шкалою від 0 до 

100 балів); 

ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з 

врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома про 

вищу освіту на основі якого здійснюється вступ (максимальна сумарна кількість 

додаткових балів не може перевищувати 20). 

 

9.3. Під час розрахунку середнього балу за національною шкалою додатка 

до диплома враховуються незалежно від форми контролю (іспит, 

диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, 

практик та всіх видів атестації. 

 

9.4. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові та 

службові досягнення. 

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає Приймальна 

комісія після прийняття фахового вступного випробування відповідно до табл.2. 
 

Таблиця 2. 
 

Додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення 

Навчальні, наукові та службові досягнення Код Бали 

Додаток до диплома про вищу освіту на основі якого ДБ1 Середній 

здійснюється вступ     бал 

Диплом про другу вищу освіту   ДБ2 3 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації та професійного ДБ3 2 

рівня (враховується не більше одного свідоцтва)    

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому МОН  ДБ4 1 

України (враховується не більше однієї статті)    

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок ДБ5 3 

Чорнобильської катастрофи (категорія1,2)    

Посвідчення учасника бойових дій  ДБ6 3 

Посвідчення про нагородження державною нагородою ДБ7 2 

Посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства   

оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, ДБ8 1 

“За військову доблесть”)     

Посвідчення про нагородження почесним нагрудним ДБ9 1 

знаком начальника Генерального штабу –   

Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і   

честь”)       

 

§6. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників впорядковують за конкурсним балом 

від більшого до меншого. При однаковому конкурсному балі переважне право 

на зарахування надається вступникам, які мають: 
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вищу оцінку з фахового випробування;  

вищий середній бал додатку до диплома про вищу освіту на основі якого 

здійснюється вступ. 

 

2. У рейтинговому списку зазначають: 

ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціалізація), форма здобуття 

освіти; 

військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника. 

 

3. Рейтинговий список підписують голова та члени приймальної комісії після 

його розгляду в день проведення заключного засідання приймальної комісії. 

Рейтинговий список вступників оприлюднюють розміщенням на інформаційних 

стендах приймальної комісії Університету. 

 

§7. Зарахування вступників слухачами Університету 
 

1. Вступників, які успішно склали вступні випробування, зараховують до 

Університету на визначену державним замовленням кількість місць за відповідною 

спеціальністю (спеціалізацією) та формою навчання за конкурсом згідно з 

конкурсним балом, якщо інше не передбачено законодавством України. 

Вступники, які успішно склали вступні випробування, мають право на 

навчання в Університеті за кошти фізичних або юридичних осіб на заочній формі 

навчання за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) понад державне замовлення 

в межах ліцензованого обсягу. Зарахування здійснюється за конкурсом згідно з 

конкурсним балом. 

 

2. Рішення про зарахування вступників приймають на основі розгляду 

рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії. 

 

3. Зарахування офіцерів слухачами Університету здійснюється за наказами 

Міністра оборони України. Витяги з наказів Міністра оборони України надсилають в 

установленому порядку через кадрові органи до військових частин, де проходять 

службу офіцери, та є підставою для виключення офіцерів, зарахованих на денну 

форму навчання, із списків особового складу військових частин. 

 

4. Зарахування слухачами Університету державних службовців та осіб, які 

вступили на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється наказом 

начальника університету. 

 

§8. Особливості прийому на навчання іноземців 

 

Військовослужбовців збройних сих іноземних держав приймаються на 

навчання до Університету на підставі відповідних міжнародних угод (договорів). 
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§9. Додаткове зарахування до університету та зберігання робіт вступників 
 

1. Осіб, які без поважних причин не з’явилися на заняття протягом 10 днів від 

дня їх початку, відраховують з університету. На звільнені місця державного 

замовлення може бути проведено додаткове зарахування за конкурсом осіб, які 

успішно склали вступні випробування і не пройшли за конкурсом на навчання. 
 

2. Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, яких не 

прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, потім знищують, про 

що складають акт. 
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ДОДАТКИ  

 
Додаток 1. 

 

Перелік спеціальностей, спеціалізацій та ліцензійний обсяг, 

за якими здійснюється підготовка військових фахівців 

у Національному університеті оборони України  

імені Івана Черняховського 
Шифр та 

найменування  

галузі знань  

Код та 

найменування  

спеціальності 

Найменування спеціалізації  

Ліцензований 

обсяг 

 

1 2 3 4 

Оперативно-стратегічний рівень 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

256 Національна 

безпека (за 

окремими 

сферами 

забезпечення і 

видами 

діяльності) 

256.07 Стратегічне керівництво у 

секторі безпеки і оборони 

100 

Оперативно-тактичний рівень 

01 Освіта/ 

Педагогіка  

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Педагогіка вищої військової школи 30 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

253 Військове 

управління 

(за видами 

збройних сил) 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин 

механізованих і танкових військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин Десантно-

штурмових військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин ракетних 

військ та артилерії 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин військ 

протиповітряної оборони Сухопутних 

військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин військової 

розвідки та спеціального призначення 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин Військово-

Морських Сил 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин зенітних 

ракетних військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин 

радіотехнічних військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин авіації 

830 
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1 2 3 4 

Сухопутних військ 

Бойове застосування та управління 

діями військових частин авіації 

Організація бойового застосування та 

експлуатації озброєння і військової 

техніки Військово-Морських Сил 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

254 

Забезпечення 

військ (сил)  

 

Захист інформації з обмеженим 

доступом у військах (силах) 
Застосування та управління діями 
військових частин та установ 
матеріально-технічного забезпечення 
Економіка та фінансове забезпечення 

військ (сил) 

Інформаційно-аналітичне 

забезпечення органів військового 

управління 
Інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил) та 
ідеологічна робота у військах 
Кадровий менеджмент у військах 
(силах) 
Організація радіоелектронної розвідки 
Організація морально-психологічного 
забезпечення військ (сил) 
Організація психологічного 
забезпечення військ (сил) 
Організація зв’язку, автоматизація 
управління та радіотехнічне 
забезпечення 
Організація інженерно-авіаційного 
забезпечення 
Організація експлуатації та ремонту 
озброєння та військової техніки 
зенітних ракетних військ 
Організація експлуатації та ремонту 
озброєння та військової техніки 
радіотехнічних військ 
Організація аеродромно-технічного та 
інженерно-аеродромного забезпечення 
Організація військово-космічних 
систем 
Організація топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення військ 
(сил) 
Організація зв’язку та 

автоматизованих систем управління 

Організація інженерного забезпечення 

бойових дій військ (сил) 

Організація радіаційного, хімічного та 

біологічного захисту військ (сил) 

Організація радіоелектронної 

боротьби 

Організація ракетно-технічного та 

артилерійсько-технічного 

забезпечення 

1250 



16 

 

1 2 3 4 

Організація танко-технічного та 

автотехнічного забезпечення 

Організація метрологічного 

забезпечення військ (сил) 

Організація тилового забезпечення 

військових частин (за видами та 

родами військ і сил) 

Організація правового забезпечення 

військ (сил) 

Організація фізичної підготовки і 

спорту у військах (силах) 

Правоохоронна діяльність у збройних 

силах 

Управління інформаційною безпекою 

у Збройних Силах 

 

 


