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1.1. Програма вступного випробування з філософії для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 

 

Онтологічні та світоглядні передумови виникнення філософії. 

Предмет і особливості філософського знання. 

Роль філософії у формуванні методологічної культури, гуманістичного 

світогляду офіцерів Збройних Сил України. 

Основні риси античної філософії. 

Філософія середньовічного суспільства. 

Філософія епохи Відродження. 

Філософія Нового часу: проблема методу наукового пізнання. 

Класична німецька філософія та її досягнення. 

Філософія Києво-Могилянської академії. 

Вчення І. Канта про “вічний мир”. 

Проблема війни та армії в історії філософії. 

Особливості способу філософствування в Україні в ХVІ–ХVШ ст. 

Філософія в університетах України (академічна філософія) ХІХ–ХХ ст. 

Основні етапи формування філософської думки в Україні. 

Сучасна філософія в Україні: стан і перспективи її розвитку. 

Неопозитивізм як один з напрямів філософії науки. 

Головні напрями сучасної світової філософії. 

“Філософія життя” як реакція на загальну кризу раціоналістичної 

філософської традиції. 

Неотомізм – головний напрям сучасної католицької філософії. 

Основні ідеї представників екзистенціальної філософії. 

Гносеології як розділ філософського пізнання. 

Проблема істини у пізнанні. Розвиток поняття істини в історії філософії. 

Наука як форма пізнавальної діяльності і соціальний інститут. 

Логічні підстави аргументації і доведення. 

Сутність та логічна структура спростування і критики. 

Закони формальної логіки як принципи правильного міркування. 

Сутність поняття, судження, умовиводу в формальній логіці.  

Релігія як форма суспільної свідомості. 

Раціональне та позараціональне в процесі творчості. 

Розвиток нових ідей, їхня перевірка та реалізація. Ідея – гіпотеза – теорія. 

Природне і соціальне в людині. 

Співвідношення сутності та існування людини в історичному розвитку. 

Людина, індивід, особистість. Особистість військовослужбовця. 

Історія природи та історія людства. Відмінність законів природи від 

законів історії. 

Основні підходи до розуміння сутності суспільства. 

Екологічний аспект буття суспільства. 

Критерії, виміри, суперечності суспільного прогресу. 

Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу. 
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Війна, прогрес, цивілізація. Сучасні філософські концепції війни та миру. 

Головні напрями сучасної соціальної філософії. 

Духовне виробництво, духовні цінності та ідеали в сучасному суспільстві. 

Культура і цивілізація. Гуманістична природа культури. 

Соціальне насильство, його форми та роль в історії. 

Філософія війни К. Клаузевіца, її світоглядний та методологічний зміст. 

Сучасні соціально-філософські концепції походження воєн та збройних 

конфліктів. 

Взаємозв’язок війни і миру. Проблема війни і миру як одна з головних 

проблем сучасності. 

Проблеми класифікація воєн та збройних конфліктів. 

Філософсько-методологічні проблеми військової безпеки України. 

Армія в системі військової організації суспільств. 

Походження армії та закономірності її розвитку. 

Армія в демократичному суспільстві. 

Соціальний зміст Концепції гуманітарного і соціального розвитку 

Збройних Сил України. 

Воєнна доктрина та військова наука: взаємозв’язок основних положень. 

Логіка військово-наукового пізнання та її особливості. 

Філософський аналіз передумов, сутність і форм змін у військовій справі 

(еволюція та революція). 

Філософія як рефлексія над військовою наукою, засіб включення 

військової думки до соціокультурного розвитку філософії. 

Соціальний зміст та основні принципи реформування Збройних Сил 

України. 

Соціально-філософський аналіз формування армій нових незалежних 

держав. 

Етика як філософія моралі. Моральна етична культура 

військовослужбовця. 

Філософсько-методологічні проблеми навчання та виховання 

військовослужбовців. 

Передумови виникнення філософії в давній Індії. 

Суспільство як об’єкт філософського пізнання. 

Головні тенденції та перспективи реформування військової сфери 

українського суспільства. 

Зародження філософії у давньому Китаї. 

Військова організація держави як складова військової сфери суспільства. 

Предмет і значення формальної логіки. 

Філософські ідеї християнської апологетики та патристики. 

Екологічні аспекти буття суспільства. 

Значення формальної логіки у військовій діяльності. 

Філософія середньовічної схоластики: номіналізм і реалізм. 

Природне (біологічне) і соціальне в людині. 

Походження воєн та їхні причини. 
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Філософія пізнього (північного) Відродження. 

Філософські концепції людського існування. 

Формальна логіка про основні закони правильного мислення. 

 

1.2. Програма вступного випробування з іноземної мови для 

кандидатів на навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 

 

Вступне випробування до ад’юнктури відбувається у формі комплексного 

тесту, який складається з чотирьох субтестів, націлених на перевірку рівня 

сформованості мовленнєвої та мовної компетентностей. Субтести проводяться 

у такій послідовності: письмо, аудіювання, читання, говоріння. 

Субтест 1. Письмо. Тестові завдання, що пропонуються кандидатам, 

дозволяють перевірити рівень володіння нормами сучасного писемного 

мовлення, здатність успішно виконувати комунікативні завдання в письмовій 

формі. Кількість завдань – одне. 

Тестове завдання. Кандидати мають написати офіційний або неофіційний 

лист відповідно до завдання обсягом 100-130 слів. 

До тексту висуваються такі вимоги: 

прийнятна логіка структурування опису, тобто наявність відповідних 

частин: вступу, основної частини, висновків; використання слів логічного 

зв’язку частин опису. 

граматична та лексична правильність опису; 

відповідність встановленому обсягу; 

охоплення всієї ключової інформації. 

Перед початком тестування проводиться короткий інструктаж щодо 

порядку проведення субтесту. 

На виконання субтесту з письма відводиться до 25 хвилин. 

Субтест 2. Аудіювання. У субтесті з аудіювання перевіряється 

сформованість компетентностей розуміння як основного, так і повного змісту 

монологічних та діалогічних звукових тестів, а також вміння знаходити 

спеціальну та необхідну інформацію в аудіо текстах, які звучать стандартною 

мовою в звичайному темпі, а також розуміння основного змісту тексту, що 

стосується галузі власної професійної компетенції та здатність сприймати 

інформацію фактичного характеру. 

Субтест з аудіювання складається з 15 завдань. До тесту включено 

завдання трьох типів: множинного вибору, перехресного вибору, завдання на 

заповнення пропусків. 

Усі аудіоматеріали прослуховуються двічі. 

Перед початком тестування проводиться короткий інструктаж щодо 

порядку проведення субтесту. 

На виконання субтесту з аудіювання відводиться до 20 хвилин. 

Субтест з аудіювання проводиться в лінгафонному кабінеті. 

Субтест 3. Читання. Тестові завдання, що пропонуються кандидатам, 

спрямовані на перевірку рівня сформованості компетентності в читанні, а саме: 
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детальне розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати значення 

лексико-граматичних одиниць на основі контексту, знання засобів організації 

дискурсу. 

Тестований повинен розуміти прості автентичні тексти на знайому 

тематику, читати точні та основані на фактах тексти, що містять описи осіб, 

місць, речей та подій у теперішньому, минулому та майбутньому часі. Потрібно 

розуміти основний зміст і подробиці літературного тексту, вміти узагальнювати 

та співвідносити інформацію у доволі складних текстах. 

У субтесті використовуються завдання трьох видів: множинного, 

перехресного та альтернативного вибору. 

Множинний вибір – вибір з декількох запропонованих відповідей. 

Множинний вибір може бути представлено у різних формах. Його узагальнена 

структура складається з основи, в якій пропущено один з елементів. Для 

заповнення пропусків надається чотири варіанти відповідей. 

Перехресний вибір – зіставлення або встановлення відповідності. Він 

існує у багатьох різновидах: зіставлення заголовків / ключових речень / 

запитань з текстами / частинами текстів для читання. 

Альтернативний вибір – цей тестовий метод є варіантом множинного 

вибору лише з двома варіантами відповідей – “правильно” і “неправильно”. 

У субтесті використовуються автентичні тексти, які може бути 

адаптовано, обсягом до 500 слів. Порядок розташування тестових завдань 

відповідає послідовності надання інформації у текстах. 

Субтест з читання містить 20 тестових завдань, із них: 

10 – множинного вибору; 

5 – перехресного вибору; 

5 – альтернативного вибору. 

Під час проведення субтесту з читання кандидати записують відповіді у 

бланки для відповідей. Писати або робити будь-які позначки у буклетах 

забороняється. Кандидати повинні писати розбірливо, виправлення повинні 

бути зрозумілими. Кожне виправлення завіряється особистим підписом 

кандидата. 

На виконання субтесту з читання відводиться до 40 хвилин. 

Субтест 4. Говоріння. Говоріння здійснюється у формі діалогу чи 

монологу і є спрямованим до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. 

Акт говоріння завжди має певну мету, мотив, в основі якого лежить потреба; 

предмет - думки того, хто говорить; продукт - висловлювання (діалог або 

монолог) і результат, який може виражатися у вербальній чи невербальній 

реакції на висловлювання. 

Субтест з говоріння перевіряє уміння здійснювати усну комунікацію 

відповідно до заданого питання та рівня компетентності з цього виду 

мовленнєвої діяльності і проводиться іноземною мовою у формі інтерв’ю двома 

членами комісії (співрозмовник та екзаменатор). 

Кандидат повинен продемонструвати: вміння спілкуватися у 

повсякденних та стандартних робочих ситуаціях: 
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здатність описувати людей, місця та речі, розповідати про теперішні, 

минулі, майбутні події логічно завершеними розмовними блоками, 

стверджувати факти; 

порівнювати, протиставляти, надавати конкретні інструкції та вказівки, 

ставити передбачувані запитання і відповідати на такі запитання; 

здатність обговорювати у звичайній неформальній обстановці конкретні 

теми, наприклад, робочі та сімейні справи, власне оточення, інтереси, подорожі, 

новини дня тощо; 

здатність говорити розгорнутими реченнями в повсякденних ситуаціях, 

наприклад, під час вирішення особистих питань та питань, що пов’язані з 

житлом, давати складні, детальні та довгі пояснення, обговорювати зміни 

планів щодо подорожей або інших справ. 

Рекомендовані теми до співбесіди: 

персональна ідентифікація; 

загальне робоче оточення і повсякденна робота, стосунки з колегами; 

ділові та туристичні подорожі; 

міжнародні конференції, зустрічі, дискусії; 

здоров’я та особиста безпека; 

світові ризики і катаклізми останнього десятиліття; 

сучасні та перспективні технології; 

захист навколишнього середовища; 

Збройні Сили України та провідних країн світу; 

обрана галузь знань, сучасні методи дослідження, наукові інтереси та 

амбіції; 

питання професійного та академічного характеру. 

На виконання субтесту з говоріння відводиться до 15 хвилин на одну 

особу. 

 

1.3. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “011 Освітні, педагогічні науки” 

 

Педагогіка вищої військової школи (ПВВШ) як окрема галузь 

педагогічної науки. 

Об’єкт, предмет, основні категорії ПВВШ. 

Теоретичні засади ПВВШ. 

Історичні аспекти формування та розвитку вищої школи в Україні. 

Перші українські виші. Києво-Могилянська академія, її значення для 

розвитку педагогічної думки.  

Роль військових вишів у розвитку української освіти, науки і культури. 

Методи дослідження в ПВВШ. 

Сучасні підходи до організації освітнього процесу у вищій військовій 

школі. 

Компетентнісний підхід у підготовці військових фахівців з вищою 

освітою.  
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Вимоги керівних документів щодо організації освітньої діяльності у 

вищих військових навчальних закладах. 

Принципи організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ. 

Основні категорії і закономірності навчання у вищій військовій школі. 

Принципи організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ. 

Наукове обґрунтування змісту освіти як найважливіша проблема 

дидактики вищої школи. 

Номенклатура основних програмних документів, необхідних для 

організації навчання у ВВНЗ. 

Викладачі і слухачі (курсанти, студенти) як суб’єкти освітнього процесу. 

Основні вимоги до їхньої підготовки та взаємодії. 

Методи, прийоми, види і форми навчання у вищій військовій школі 

(загальна характеристика). 

Класифікації методів навчання. 

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності слухачів (курсантів, 

студентів). 

Види навчальних занять у вищій військовій школі. 

Традиційна технологія навчання, її переваги та недоліки. 

Сучасні технології навчання у ВВНЗ. 

Кредитно-модульна технологія організації навчально-виховного процесу 

у ВВНЗ. 

Застосування інтерактивних технологій у вузівській практиці викладання. 

Теорія і практика використання новітніх інформаційних технологій у 

ВВНЗ. 

Основні види навчально-методичних видань, що використовуються у 

вищій військовій школі, вимоги щодо їх підготовки. 

Технологія розроблення навчально-методичної літератури (підручник, 

навчальний посібник, методичні рекомендації, хрестоматія тощо) з фахових 

дисциплін. 

Виховання військовослужбовців як цілісне соціально-педагогічне  явище, 

процес і результат. 

Теорія військового виховання в науково-педагогічній спадщині 

М.І. Драгомирова. 

Військовий виховний ідеал, його обгрунтування в науково-педагогічній 

спадщині Г.Г.Ващенка. 

Закономірності та принципи виховання у вищій військовій школі. 

Система виховної роботи у ВВНЗ. 

Методи та прийоми виховання слухачів (курсантів, студентів). 

Освітній менеджмент у ВВНЗ. 

Функції управління освітнім процесом у ВВНЗ. 

Планування діяльності ВВНЗ. 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю слухачів (курсантів, 

студентів), його основні види та форми. 
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Критерії і норми оцінювання навчальних досягнень слухачів (курсантів, 

студентів) за кредитно-модульною системою організації навчально-виховного 

процесу. 

Законодавче забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

Механізми зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Якість вищої освіти як ключова дидактична проблема. Засоби діагностики 

якості вищої освіти. 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі. 

 

1.4. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “053 Психологія” 

 

Поняття діяльності в психологічній науці. 

Психологічні характеристики суб’єкта діяльності. Основний механізм 

формування суб’єкта діяльності. 

Психологічна характеристика професійно важливих якостей особистості 

військовослужбовця. 

Нервово-психічна стійкість військовослужбовця, її види, діагностика та 

способи розвитку. 

Професіограма: загальне поняття, принципи та специфіка складання. 

Психологічне забезпечення надійної та безпечної діяльності в особливих 

умовах. 

Алгоритм визначення професійної придатності особистості 

військовослужбовця. 

Психологічна підготовка: зміст, види та особливості проведення для 

забезпечення операції об’єднаних сил. 

Професійне самовизначення. Підходи до дослідження професійного 

самовизначення особистості. 

Психічний стан військовослужбовця та його регуляція на етапі 

підготовки до першого бою. 

Організація і проведення професійно-психологічного відбору в ЗС 

України. 

Вимоги до методів психодіагностики професійної придатності: 

диференційованість, об'єктивність, стандартизованість показників тесту, 

надійність і валідність тесту. 

Психологічні особливості професійного вигорання у фахівців 

ризиконебезпечних професій. 

Практичне мислення командира в процесі оцінки обстановки (на основі 

досвіду ООС). 

Психологічна готовність до діяльності в екстремальних умовах праці. 

Практичні методи та форми психологічної підготовки 

військовослужбовців до виконання завдань в АТО /аварійні ситуації, 

психологічні вправи, психологічні тренування, стресові впливи/, можливості їх 

застосування при проведенні основних видів занять з бойової підготовки, 
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оцінка їх реального впливу на психіку особистості. 

Завдання психологічної підготовки. 

Психічний стан військовослужбовця та його регуляція на етапі 

підготовки до першого бою. 

Страх і паніка військовослужбовця в ході ведення бою: причини 

виникнення та наслідки. 

Поведінка військовослужбовців в натовпі. 

Поняття адаптації. Чинники професійної адаптації та оцінка рівня 

розвитку адаптаційних можливостей особистості. 

Види професійної адаптації: психофізіологічна, професійна, 

психологічна, соціально-психологічна. 

Етапи адаптації: первинна, період стабілізації, дезадаптація, вторинна 

адаптація, зниження адаптаційних можливостей. 

Психологічні механізми адаптації. Критерії адаптованості.  

Оцінка рівня розвитку адаптаційних можливостей особистості 

військовослужбовця. 

Психологічний супровід на стадії професійної адаптації до діяльності в 

особливих умовах. 

Теорії професійного розвитку особистості в працях вітчизняних 

психологів (В.Рибалко, С.Максименко, Г.Балл, В.Клименко). 

Сучасні зарубіжні теорії розвитку особистості професіонала: 

диференційно-діагностична (Ф.Парсонс, Г.Боген.), психоаналітична (У.Мозер), 

теорія рішень (П.Ціллер), теорія розвитку (Д.Тідеман, О'Хара), типологічна 

теорія (Д.Голланд). 

Сучасні теорії професійного стресу. Психологічна характеристика 

стресостійкості особистості військовослужбовця (за досвідом АТО). 

Професійна придатність. Критерії професійної придатності особистості 

військовослужбовця. 

Психологічна підготовка військовослужбовців до виконання бойових 

завдань в різних умовах бойової підготовки: вночі, в лісосмузі, у відриві від 

основних сил, в оточенні. 

Формування професійних знань, навичок, умінь фахівців 

ризиконебезпечних професій. 

Професійна мотивація. Дослідження професійної мотивації особистості 

до діяльності в особливих умовах. 

Методи, форми надання психологічної допомоги військовослужбовцям 

при отриманні бойової психічної травми. 

Основні визначення теорії ймовірностей. Формула повної імовірності. 

Щільність розподілу та інтегральна функція розподілу безперервної 

випадкової величини. 

Міри центральної тенденції. Міри мінливості. 

Характеристики розподілу випадкових величин: математичне очікування, 

дисперсія та кореляційний аналіз. 

Випадкова величина. Поняття розподілу дискретної випадкової величини. 
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Закон розподілу випадкових величин Пуассона, Гауса. 

Множинний коефіцієнт кореляції (коефіцієнт конкордації). 

Міри мінливості. Асиметрія. Ексцес. Міри зв’язку. Лінія регресії. 

 

1.5. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “122 Комп’ютерні науки” 

 

Основні поняття та визначення теорії складних систем.  Характеристики і 

ознаки складних систем. Цільова функція складної системи. 

Основні принципи системного дослідження. Основні задачі дослідження 

складних систем. Логіка системного дослідження та його основні етапи. 

Системний аналіз як один із методологічних підходів до підготовки 

управлінських рішень. Етапи системного аналізу. Поняття якості та 

ефективності складних систем. Показники ефективності. Вимоги, що 

висуваються до них. Класифікація показників ефективності. Критерії 

ефективності. Взаємозв’язок показників і критеріїв ефективності. Критерії 

придатності, оптимальності і адаптивності. 

Особливості оцінювання ефективності складних систем військового 

призначення. Загальна формалізація моделі оцінювання ефективності 

функціонування системи управління військами під час підготовки оборони. 

Автоматизована інформаційна система – основа системи управління 

військами (силами). Вимоги до інформаційних систем органів управління 

військами за стандартами НАТО. Основні поняття дослідження операцій. 

Показники та критерії ефективності операцій. Загальна характеристика 

основних методів дослідження операцій. Математична модель операції. 

Класифікація моделей та методів моделювання бойових дій військ. Особливості 

застосування систем масового обслуговування. Класифікація систем масового  

обслуговування та їх основні характеристики. 

Дослідження ефективності операцій із застосуванням моделей систем 

масового обслуговування з відмовами та очікуванням. Особливості 

застосування математичного програмування для кількісного обґрунтування 

рішення командира. Рішення задачі розподілу ресурсів на основі використання 

методу лінійного програмування. Використання баз даних для оперативного 

планування органами військового управління із застосуванням засобів 

автоматизації. Робота  посадових осіб органів військового управління при 

обґрунтуванні рішень в інтегрованій оболонці АРМ.  

Сутність та зміст інформаційної боротьби в концепціях 

“мережецентричної” та “гібридної” війни. Форми інформаційної боротьби в 

сучасних воєнних конфліктах. Сили та засоби інформаційних операцій 

збройних сил провідних країн світу. Основні способи виконання завдань 

інформаційних операцій збройними силами провідних країн світу в сучасних 

воєнних конфліктах. Складові (оперативні спроможності) інформаційної 

операції Збройних Сил України. Підготовка інформаційної операції Збройних 

Сил України (з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в 
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антитерористичній операції). Ведення інформаційної операції Збройних Сил 

України (з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в 

антитерористичній операції). Визначення завдань інформаційної боротьби в 

інтересах застосування військової частини Збройних Сил України. Планування 

заходів інформаційної боротьби в інтересах застосування військової частини 

Збройних Сил України. Планування інформаційної операції за стандартом 

НАТО АJP.3.10 (Союзна спільна доктрина з інформаційних операцій). 

Стратегічні комунікації як інтегрована форма інформаційних дій Збройних Сил 

України. Визначення завдань стратегічних комунікацій в інтересах 

антитерористичної операції.. Планування стратегічних комунікацій в інтересах 

антитерористичної операції. 

Принципи побудови системи зв’язку і автоматизації управління 

військами ОК. Структура системи зв’язку і автоматизації управління військами 

ОК та особливості її побудови за досвідом участі ЗС України в 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Вимоги до системи 

зв’язку і автоматизації управління військами ОК. 

Організація радіо- і супутникового зв’язку в ОК та особливості 

організації радіо- і супутникового зв’язку за досвідом участі ЗС України в 

антитерористичній операції та операції обєднаних сил. Організація 

тропосферного зв’язку в системі зв’язку ОК. Організація радіорелейного 

зв’язку в системі зв’язку ОК.  Організація проводового зв’язку в системі зв’язку 

ОК. Організація опорної мережі зв’язку в операціях ОК. Лінії прив’язки в 

системі зв’язку ОК. Системотехнічні принципи побудови систем стільникового 

та транкінгового зв’язку та їх особливості застосування за досвідом участі ЗС 

України в антитерористичній операції. 

Завдання дослідження системи зв`язку. Послідовність оцінювання 

ефективності функціонування системи зв’язку. Методика оцінювання постійної 

готовності системи зв`язку до виконання завдань за призначенням. Методика 

оцінювання мобільності системи зв`язку. Методика оцінювання стійкості 

системи зв`язку. Методика оцінювання пропускної спроможності системи 

зв`язку. 

Структурно-функціональні характеристики інформаційних систем (ІС) 

військового призначення. Призначення, класифікація, структура ІС. Функції і 

задачі ІС. Принципи побудови ІС військового призначення. Оперативно-

тактичні принципи побудови ІС. Загальносистемні принципи побудови ІС. 

Організація інформаційного середовища та  інформаційного простору ЄАСУ 

ЗСУ. Загальна характеристика інтегрованої автоматизованої інформаційно-

управляючої системи (АІУС) країн – членів НАТО C4ISR. Загальна 

характеристика видів забезпечення ІС. Інформаційне та лінгвістичне 

забезпечення ІС. Програмне забезпечення ІС. Спеціальне математичне і 

програмне забезпечення (СМПЗ) ІС. Визначення та вимоги до СМПЗ ІС. 

Класифікація і загальна характеристика СМПЗ ІС. Етапи розробки та 

впровадження СМПЗ ІС. Перспективи розвитку спеціального математичного і 

програмного забезпечення (СМПЗ) ІС на основі технологій штучного інтелекту. 
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Характеристика систем, заснованих на обробці знань. Склад і структура 

експертних систем (ЕС) та інтелектуальних систем підтримки прийняття 

рішень (ІСППР). Сучасні телекомунікаційні мережі та технології.  Локальні 

мережі (LAN). Корпоративні мережі (WAN). Глобальні мережі. Топології 

мереж. 

Ефективність ІС. Визначення поняття ефективності ІС, показники та 

критерії ефективності ІС. Підходи до оцінювання ефективності ІС. 

Принципи побудови та застосування АСУ Повітряних сил ЗС України. 

Принципи побудови та застосування АСУ Військово-Морських Сил ЗС 

України. 

Основи кібернетичних дій у кіберпросторі. Визначення, завдання та 

принципи дій у кіберпросторі. Сили та засоби армій світу та країн – членів 

НАТО щодо ведення дій в кіберпросторі. Досвід ведення дій в кіберпросторі в 

арміях світу та країн – членів НАТО. 

Основи організації технічного захисту інформації в Україні. Державна 

політика забезпечення безпеки інформації. Правила забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах держави. Класифікація автоматизованих систем і 

стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної інформації від 

несанкціонованого доступу. 

Основи організації технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності Збройних Сил України. Порядок проведення робіт зі 

створення та атестації комплексів технічного захисту інформації. 

Категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація з 

обмеженим доступом. Технічне забезпечення засобами технічного захисту 

інформації і комплексами технічного контролю військ (сил). 

Основи організації технічного захисту інформації на об’єктах 

електронно-обчислювальної техніки Збройних Сил України. Порядок 

проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційній системі. Політика безпеки та модель 

порушника безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. 

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації. Державний та 

відомчий контроль стану технічного захисту інформації. 

Організація роботи військово-космічних формувань, частин та підрозділів 

ДКА України. Умови застосування космічних систем для забезпечення дій 

Збройних Сил України. Організація, підготовка та проведення сеансів 

управління та зв’язку з космічними апаратами. Організація проведення 

чергування (сеансів управління космічними апаратами) на робочих місцях в 

військових частинах та підрозділах. Організація, підготовка та проведення 

індивідуальної підготовки та вплив її на проведення сеансів управління 

космічними апаратами. 
Основи організації та ведення космічної розвідки в операціях (бойових 

діях). Досвід застосування космічних систем розвідки та ДЗЗ для забезпечення 
збройних сил. Досвід застосування космічних систем розвідки та ДЗЗ у 
антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Основні положення 
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військово-теоретичних основ космічної розвідки та обробки космічних знімків 
та розвідувально-інформаційної роботи. 

Основи створення та застосування безпілотних літальних апаратів в інтересах 
військ (сил).  

Основи геопросторової розвідки та світовий досвід її організації. Засоби та 
підходи щодо використання геоінформаційних технології в геопросторовій розвідці. 
Планування, організація, управління та здійснення контролю при прийманні та 
обробці геопросторових даних в інформаційних системах військового призначення. 

Основи топогеодезичного забезпечення дій військ (сил). Призначення, склад та 
можливості частин (підрозділів) топографічної служби, основи підготовки та 
організації виконання завдань топогеодезичного забезпечення, основні положення 
принципів топогеодезичного забезпечення і застосування частин (підрозділів) за 
призначенням. Проблемні питання та напрями розвитку форм та способів 
застосування частин топографічної служби за досвідом воєнних конфліктах 
сучасності та проведення антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на 
території Донецької та Луганської областей. Основи організації управління 
топогеодезичним забезпеченням операцій. 

Призначення та можливості сучасних методів та технологій створення різних 
видів документів про місцевість в інтересах військ (сил). Призначення, склад та 
особливості використання засобів топогеодезичного забезпечення в частинах 
топографічної служби. Основи організації виконання спеціальних робіт в частинах 
топографічної служби із застосуванням сучасних технологій створення 
топогеодезичної інформації. 

Основи навігаційного забезпечення бойових дій військ (сил). Призначення та 
склад частин (підрозділів) топографічної служби, основи підготовки та організації 
виконання завдань навігаційного забезпечення, основні положення принципів 
навігаційного забезпечення і застосування частин (підрозділів) за призначенням. 
Проблемні питання та напрямки розвитку форм та способів застосування частин 
топографічної служби за досвідом воєнних конфліктах сучасності та проведення 
антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на території Донецької та 
Луганської областей. Основи організації управління навігаційним забезпеченням 
операцій. 

Призначення та можливості сучасних геоінформаційних систем. Призначення, 
склад та особливості функціонування окремих підсистем географічної інформаційної 
системи військового призначення. Основи проведення аналізу просторової 
інформації про місцевість в інтересах військ (сил). Основи використання 
географічних інформаційних систем в органах управління військами (силами). 

 
1.6. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “253 Військове управління (за видами збройних 
сил)” 

 

Основи і принципи оперативного мистецтва. Форми застосування військ 

(сил). Система застосування ЗСУ. Розвиток принципів оперативного мистецтва 

та форм застосування військ (сил). Розвиток системи застосування ЗС України. 

Структура оперативного командування. Оперативні спроможності військ (сил) 

ОК. 
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Загальні положення оперативного розгортання військ (сил). Підготовка 

оперативного розгортання військ (сил). Здійснення оперативного розгортання 

військ (сил). Проблеми оперативного планування оперативного розгортання 

військ (сил). Способи оперативного розгортання військ (сил) та їх 

характеристика. Особливості перегрупування військ (сил) своїм ходом. 

Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах оборонної операції 

оперативно-тактичного угруповання військ. Спосіб ведення операції. Побудова 

оборони оперативно-тактичного угруповання військ в операції. Визначення, 

мета, оперативні завдання, зміст і розмах наступальної (К/Н) операції 

оперативно-тактичного угруповання військ. Угруповання військ, оперативна 

побудова та системи, що створюються в наступальній (контрнаступальній) 

операції оперативно-тактичного угруповання військ. Спосіб ведення операції. 

Завдання оперативно-тактичного угруповання військ в наступальній (К/Н) 

операції. Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах стабілізаційної 

операції оперативно-тактичного угруповання військ. Угруповання військ (сил), 

оперативна побудова і системи, що створюються у стабілізаційній операції 

оперативно-тактичного угруповання військ за досвідом операції Об’єднаних 

сил (антитерористичної операції). Спосіб ведення операції за досвідом операції 

Об’єднаних сил (антитерористичної операції). 

Планування операцій з урахуванням стандартів НАТО. (Operetional 

Estimate). Проблеми завчасної і безпосередньої підготовки операцій та їх зміст. 

Особливості планування операцій з урахуванням стандартів НАТО. (Operetional 

Estimate). 

Загальні положення забезпечення безпеки операцій. Планування 

забезпечення безпеки операцій з урахуванням стандартів НАТО. Захист військ 

(сил) в операціях. 

Основи вогневого ураження противника в операціях оперативно-

тактичного угруповання військ. Планування і здійснення вогневого ураження 

противника за досвідом антитерористичної операції. Зміст вогневого ураження 

противника, основні завдання, що вирішуються силами і засобами вогневого 

ураження противника оперативно-тактичним угрупованням військ в операціях 

за досвідом антитерористичної операції. Структура, способи, методи та форми 

ВУП, показники ступеню ВУП за досвідом антитерористичної операції. Робота 

командувача в ході планування ВУП. Зміст заходів планування ВУП в 

операціях оперативно-тактичного угруповання військ. 

Особливості підготовки стабілізаційної операції оперативно-тактичного 

угруповання військ. Ведення стабілізаційної операції оперативно-тактичного 

угруповання військ за досвідом антитерористичної операції. Виконання 

оперативно-тактичних завдань в стабілізаційній операції оперативно-

тактичного угруповання військ за досвідом антитерористичної операції. 

Визначення, мета, зміст та завдання міжнародних операцій з підтримання 

миру і безпеки. Типи міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки. 

Підготовка міжнародної операції і зміст її заходів. 
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1.7. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “254 Забезпечення військ (сил)” 

 

Для фахівців з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. 

Умови обстановки, які впливають на організацію та здійснення 

радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (далі – РХБ захист) військ 

(сил) в бою та операції. 

Система РХБ захисту військ (сил) в бою та операції. Мета, завдання і 

заходи, порядок виконання. 

Сили і засоби РХБ захисту ОТУВ ОК в наступальній (контрнаступальній) 

операції, їхні можливості та порядок застосування. 

Планування РХБ захисту ОТУВ ОК в оборонній операції та зміст 

плануючих документів.  

Порядок організації РХБ захисту ОТУВ ОК в оборонній операції. 

 

Для фахівців з радіоелектронної боротьби (далі – РЕБ). 

Визначення, мета та складові РЕБ. Форми та способи ведення РЕБ. 

Визначення, мета, об’єкти і цілі радіо-, оптико-електронного та 

гідроакустичного подавлення. 

Мета РЕБ у стабілізаційній операції ОТУВ. Особливості планування та 

ведення РЕБ в стабілізаційній операції ОТУВ. 

Мета РЕБ в оборонній операції ОТУВ. Особливості планування та 

ведення РЕБ в оборонній операції ОТУВ. 

Послідовність роботи начальника служби РЕБ під час планування РЕБ в 

операції. 

 

Для фахівців з інженерного забезпечення. 

Інженерне забезпечення оборонної операції оперативно-тактичного 

угруповання оперативного командування.  

Особливості виконання завдань інженерного забезпечення в 

стабілізаційній операції оперативно-тактичного угруповання військ ОК. 

Особливості інженерного забезпечення в наступальному бою з 

форсуванням водної перешкоди. 

Інженерне забезпечення омбр при переміщенні комбінованим способом. 

Інженерне забезпечення омбр в наступальному бою. 

 

Для фахівців з морально-психологічного забезпечення військ (сил). 

Сутність та зміст морально-психологічного забезпечення, як виду 

всебічного забезпечення. 

Визначення морально-психологічного забезпечення, складові. 

Сутність та зміст інформаційно-пропагандистського забезпечення 

застосування військ (сил), від чого залежить його зміст. 

Сутність та зміст психологічного забезпечення застосування військ (сил). 
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Методики оцінювання морально-психологічного стану особового складу. 

Зміст однієї із них. 

Зміст поняття - “бойові психогенні втрати”. Розкрийте зміст однієї із 

методик прогнозування бойових психогенних втрат. 

Зміст загальної, спеціальної та цільової психологічної підготовки 

особового складу та особливості її організації. 

Мета, завдання та особливості організації психологічного супроводу 

бойових дій а також вимоги щодо порядку надання психологічної допомоги 

психотравмованим військовослужбовцям у бойових умовах. 

Порядок оцінювання обстановки в інтересах морально-психологічного 

забезпечення. 

Методика оцінювання суспільно-політичної обстановки. 

 

Для фахівців з тилового забезпечення. 

Основні визначення (поняття) тилового, технічного (логістики) та 

медичного забезпечення військ (сил) Збройних Сил України в сучасних умовах 

та чинники, які впливають на їх удосконалення. Проблеми впровадження 

логістики ЗС України з урахуванням ведення гібридної війни. Характеристика 

системи тилового забезпечення військ (сил). Визначення порядку тилового 

забезпечення військ (сил) матеріальними засобами. Підготовка тилу 

оперативного командування до розгортання. Планування тилового 

забезпечення військ (сил) під час ведення ООС (АТО).Роль, завдання і 

організація транспортного забезпечення. Організація підвезення матеріальних 

засобів військам (силам) під час виконання ними завдань за призначенням (в 

оборонній операції і при участі в ООС (АТО)). 

Організація тилового забезпечення стратегічного розгортання Збройних 

Сил України. Сили та засоби тилового забезпечення оперативного угруповання 

військ (ОУВ). Організація тилового забезпечення ОУВ в оборонній операції. 

Сили та засоби тилового забезпечення військ (сил) протидесантної операції. 

Організація тилового забезпечення протидесантної операції. Підготовка тилу 

десантно-штурмових військ до виконання ними завдань в операції з 

урахуванням застосування їх в ООС (АТО). Організація матеріального 

забезпечення десантно-штурмових військ при виконанні ними завдань за 

призначенням і шляхи їх вирішення у том числі при їх участі в ООС (АТО). 

Умови розгортання, побудова і переміщення тилу в контрнаступальній 

(наступальній) операції. Організація тилового забезпечення військ (сил) в 

котрнаступальній (наступальній) операції.  

Підготовка і організація тилового забезпечення військ (сил), що беруть 

участь в стабілізаційній операції. Проблеми матеріального забезпечення військ 

(сил) в стабілізаційній операції. Мета та основні завдання тилового 

забезпечення військ (сил) в антитерористичній боротьбі. Організація тилового 

забезпечення формувань ЗС України, що беруть участь в антитерористичній 

боротьбі. Сили і засоби тилового забезпечення в операції з ліквідації збройного 

конфлікту. Організація виконання завдань з тилового забезпечення в операції з 
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ліквідації збройного конфлікту. Система тилового забезпечення армій 

розвинутих країн світу. Організація тилового забезпечення миротворчих 

контингентів ЗС України. Мета, основні завдання тилового забезпечення 

територіальної оборони. Організація тилового забезпечення військ (сил) при 

веденні територіальної оборони.  

Основи теорії дослідження операцій. Основні поняття: операція, рішення, 

оптимальне рішення. Критерій та показник ефективності операції. 

Поняття системи. Класифікація систем. Властивості систем. Поняття 

цілісності, зв’язку і структури. Система і управління. Побудова системи. 

Способи і методи дослідження системи. Сутність системного підходу, як 

методу дослідження складних систем. 

Моделювання. Модель як відображення системи. Поняття моделі. Мета 

моделювання. Класифікація моделей. Способи і засоби моделювання. Вибір і 

обґрунтування методу моделювання. Вибір моделі. Помилки моделювання. 

Прийняття рішень. Поняття теорії рішень. Особливості підходу. Аксіоми, 

постулати, гіпотези. Етапи вироблення рішень. Методи вироблення рішень. 

Елементи теорії імовірності. Випадкові події, імовірність і частота, 

властивості ймовірностей. Випадкові величини, закони їх розподілу, числові 

характеристики. 

Основні визначення теорії ймовірностей. Формула повної імовірності. 

Теорема Байєса. Випадкова величина. Поняття розподілу дискретної 

випадкової величини. Щільність розподілу та інтегральна функція розподілу 

безперервної випадкової величини. Характеристики розподілу випадкових 

величин: математичне очікування, дисперсія та кореляційний момент. 

Закони розподілу випадкових величин Пуассона, Гауса. Поняття оцінок 

параметрів розподілу і вимоги до них. Довірчий інтервал. Вибіркове середнє та 

вибіркова дисперсія. 

 

Для фахівців з технічного забезпечення. 

Структура, задачі і принципи функціонування системи технічного 

забезпечення. Види технічного забезпечення. Керівні документи, які визначають 

функціонування системи технічного забезпечення. 

Система забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами. 

Норми запасів матеріально-технічних засобів, порядок їх ешелонування і утримання. 

Джерела забезпечення військ матеріально-технічними засобами. Система відновлення 

пошкоджених зразків озброєння та військової техніки. 

Управління технічним забезпеченням. Система управління технічним 

забезпеченням. Робота командира, начальника штабу, заступника командира з 

озброєння і підпорядкованих йому служб, начальників родів військ і спеціальних 

військ при організації технічного забезпечення. Документи з управління технічним 

забезпеченням. 

Теоретичні основи вирішення задач технічного забезпечення. Основні методи 

вирішення задач визначення потреби військ в ракетах і боєприпасах, їх розподіл по 

задачам (етапам), дням операції (бою) і військам, розрахунку подачі ракет і 
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боєприпасів, прогнозування стану озброєння та військової техніки у ході операції 

(бою), оцінки можливостей ремонтних органів з ремонту і евакуації озброєння і 

військової техніки. Методика оцінки ефективності системи технічного 

забезпечення. 
Сили та засоби технічного забезпечення окремої механізованої (танкової) 

бригади, їх застосування в бою (на марші), технічне забезпечення окремої 
механізованої (танкової) бригади в бою (на марші), особливості технічного 
забезпечення підрозділів, частин в особливих умовах та в міжнародних операціях з 
підтримання миру та безпеки, зміст аналітичних моделей, що використовуються під 
час планування технічного забезпечення. 

Технічне забезпечення оперативно-тактичного угруповання військ (сил) 
оперативного командування в стабілізаційній, оборонній, наступальній 
(контрнаступальній) операції. 

Основні визначення теорії ймовірностей, класифікація подій.  
Складові події, ймовірність суми та добутку подій. 
Формула повної ймовірності. Теорема Байеса. 
Визначення ймовірності подій як співвідношення мір множин (геометрична 

ймовірність). 
Визначення ймовірності подій як співвідношення числа благоприємних 

результатів до загальної їх кількості. 
Випадкові величини та функції розподілу. 
Числові характеристики випадкових величин. 
Граничні теореми теорії ймовірностей (теорема Бернулі, теорема Пуасона; 

теорема Чебишева; теорема Маркова, гранична центральна теорема; теорема 
Лапласа). 

Розподіл Пуассона дискретної випадкової величини.  
Нормальний розподіл безперервної випадкової величини. 
Система експлуатації озброєння та військової техніки. Види таетапи 

експлуатації. Основні терміни та визначення. Структура систем експлуатації та 
основні експлуатаційно-технічні заходи, які проводяться у військах. 

Система технічного обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки. 
Види і показники ремонту та технічного обслуговування. Методи ремонту. 
Організація ремонту і технічного обслуговування озброєння та військової техніки в 
частині. 

Зберігання озброєння та військової техніки. Види зберігання і вимоги до 
озброєння та військової техніки, яка становиться на зберігання. Порядок постановки 
озброєння та військової техніки на зберігання. Зняття озброєння та військової техніки 
зі зберігання. 

Категорування і списання озброєння та військової техніки. Категорування 
озброєння та військової техніки. Зняття з експлуатації та списання озброєння та 
військової техніки за технічним станом. 

 

1.8. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 
ад’юнктурі за спеціальністю “255 Озброєння та військова техніка” 

 

Основні етапи експлуатації ОВТ. Забезпечення військ ОВТ. Отримання, 
введення в експлуатацію, облік, передача та списання ОВТ. Порядок подання 
рекламацій. Класифікація ОВТ за групами експлуатації. Вимоги керівних 
документів по нормам витрат ресурсу ОВТ. Планування експлуатації ОВТ та 
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облік витрат ресурсу. Категорування ОВТ. Вимоги керівних документів та 
загальні положення по технічному обслуговуванню ОВТ. Види технічного 
обслуговування та їх характеристики (призначення, періодичність проведення, 
сили та засоби, що залучаються, основні роботи, що виконуються). Вимоги 
керівних документів по організації зберігання ОВТ у військах. Організація 
перевірки стану ОВТ. Періодичність перевірок стану ОВТ посадовими особами. 
Організація транспортування ОВТ. Вимоги керівних документів до місць 
зберігання стрілецької зброї та боєприпасів.  

Складові частини відновлення ОВТ. Види ремонту та їх характеристики 
(призначення, періодичність проведення, якими силами та засобами 
проводяться основні роботи, що виконуються). Способи та методи ремонту 
ОВТ. Організація військового ремонту ОВТ в стаціонарних умовах. Пости, 
ділянки і приміщення пункту технічного обслуговування і ремонту. Порядок 
здавання ОВТ в ремонт і отримання з ремонту. Планування, облік і звітність 
при військовому ремонті. Організація ремонту ОВТ в польових умовах. 
Призначення, основне технологічне обладнання та тактико-технічні 
характеристики рухомих засобів технічного обслуговування, ремонту та 
евакуації ОВТ. 

Призначення вимірювань параметрів технічних засобів ОВТ. Фізичні 
основи вимірювань. Види, засоби і методи вимірювань. Похибки вимірювань та 
їх класифікація. Поняття невизначеності вимірювань. Метрологічні 
характеристики засобів вимірювальної техніки військового призначення. 
Вимірювально-інформаційні системи та їх метрологічне обслуговування.  

Основи теорії ймовірності та математичної статистики. Випадкова подія. 
Визначення ймовірності. Основні закони теорії ймовірностей. Теорема Байєса. 
Випадкова величина. Розподіл дискретної випадкової величини. Щільність 
розподілу та інтегральна функція розподілу безперервної випадкової величини. 
Багатомірні розподіли. Математичне очікування і дисперсія випадкової 
величини. Характеристики багатомірних розподілів. Основні типи розподілів та 
їх характеристики: біноміальний розподіл, розподіл Пуассона, рівномірний 
розподіл, розподіл Гауса. Закон великих чисел. Оцінка параметрів розподілів за 
результатами спостережень. Вибіркове середнє і вибіркова дисперсія. Довірчий 
інтервал. 

 

1.9. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 
ад’юнктурі за спеціальністю “263 Цивільна безпека” 

 

Основні етапи розвитку цивільної безпеки України, їх особливості та 

тенденції. 

Законодавча та нормативно-правова база щодо сфери цивільної безпеки 

України. Система цивільної безпеки та органи управління України. Завдання 

місцевих органів влади у сфері цивільної безпеки України. 

Мета, принципи і завдання цивільної безпеки держав західної Європи. 

Структури системи цивільної безпеки і їх підсистем країн західної Європи.  

Склад і структура спеціальних уповноважених центральних органів 

виконавчої влади з питань цивільної безпеки країн НАТО та Європейського 
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союзу. Урядові органи державного нагляду у сфері цивільної безпеки країн 

НАТО та Європейського союзу.  

Структура аварійно-рятувальних сил провідних країн світу. Види та 

класифікація аварійно-рятувальних структур в країнах західної Європи. 

Керівництво аварійно-рятувальними роботами в країнах Євросоюзу. 

Завдання моніторингу надзвичайних ситуацій. Система моніторингу і 

прогнозування надзвичайних ситуацій України. Принципи прогнозування 

надзвичайних ситуацій. Основна мета і завдання Державної системи 

моніторингу довкілля. Суб’єкти Державної системи моніторингу довкілля. 

Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. 

Визначення системи виявлення і оповіщення про радіаційне, хімічне, 

біологічне зараження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України. Завдання системи виявлення і оповіщення про радіаційне, хімічне, 

біологічне зараження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 

України. Сили і засоби системи виявлення і оповіщення про радіаційне, 

хімічне, біологічне зараження. Підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям 

і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих 

об’єктах і територіях Міністерства оборони і Збройних Сил України. 

Визначення цивільного захисту. Класифікації надзвичайних ситуацій. 

Основні принципи здійснення цивільного захисту. Склад сил цивільного 

захисту єдиної державної системи цивільного захисту. Режими функціонування 

єдиної державної системи цивільного захисту. Основи ліквідації наслідків 

техногенних аварій на потенційно небезпечних об‘єктах. Класифікація 

надзвичайних ситуацій. Структура основних заходів із ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. 

Формування цивільного захисту.Оповіщення про загрозу або виникнення 

надзвичайних ситуацій. Заходи радіаційного і хімічного захисту населення і 

територій. Заходи біологічного захисту населення, тварин і рослин. Заходи 

щодо забезпечення пожежної безпеки. Джерела небезпеки виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Організація робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. Заходи аварійно-рятувальних та інших 

невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час 

та в особливий період. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту. 

Основи теорії ймовірності та математичної статистики. Випадкова подія. 

Визначення ймовірності. Основні закони теорії ймовірностей. Теорема Байєса. 

Випадкова величина. Розподіл дискретної випадкової величини. Щільність 

розподілу та інтегральна функція розподілу безперервної випадкової величини. 

Багатомірні розподіли. Математичне очікування і дисперсія випадкової 

величини. Характеристики багатомірних розподілів. Основні типи розподілів та 

їх характеристики: біноміальний розподіл, розподіл Пуассона, рівномірний 

розподіл, розподіл Гауса. Закон великих чисел. Оцінка параметрів розподілів за 

результатами спостережень. Вибіркове середнє і вибіркова дисперсія. Довірчий 

інтервал. 
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1.10. Програма вступного випробування для кандидатів на навчання 

в ад’юнктурі з історії війн і воєнного мистецтва, історії України і 

Українського війська 

 

Місце воєнної історії у загальній системі наук, її складові. 

Основні завдання історії воєнного мистецтва. Характеристика її 

складових. 

Фактори, що впливають на розвиток воєнного мистецтва, їх 

характеристика на прикладах з історичного досвіду. 

Загальна характеристика збройних сил держав стародавнього світу 

(Єгипет, Вавілон, Персія, Асірія, Македонія, Греція, Рим), їх озброєння, 

комплектування, постачання, роди військ.  

Розвиток воєнної стратегії і тактики у війнах стародавнього світу. 

Воєнне мистецтво і загальна характеристика війська народів, що населяли 

територію України у стародавні часи (кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, 

авари).  

Війна перського царя Дарія проти скіфів у 513–514 рр. до н.е. Внесок 

скіфів у розвиток світового воєнного мистецтва.  

Роль кінноти у стародавніх війнах (розкрити на історичних прикладах). 

Загальна характеристика армій середньовіччя, їх озброєння, склад, 

способи комплектування та організації.  

Роль ополчення у створенні середньовічної армії.  

Вплив вогнепальної зброї на зміну стратегії і тактики армій феодальних 

держав.  

Воєнне мистецтво армій феодальних держав.  

Організація війська і флоту княжих часів.  

Стратегічне значення морських походів київських князів.  

Виникнення Запорізької Січі. Реєстрові і нереєстрові козаки.  

Українська революція XVII ст. Створення козацької держави.  

Україна за часів козацької державності (друга половина XVII – кінець 

XVIII ст.). 

Загальна характеристика та організація козацького війська, їх стратегія і 

тактика, зброя і оборонні споруди. 

Стратегічне значення морських походів козаків.  

Загальна характеристика збройних сил нової епохи.  

Перехід до загального військового обов'язку. Організація єдиної 

мобілізаційної системи регулярної армії.  

Роль промислового перевороту в модернізації озброєння армій нового 

часу. 

Визначте особливості розвитку армії і воєнного мистецтва з появою і 

масовим упровадженням у війська вогнепальної зброї. 

Стисла характеристика війн епохи нового часу та їх вплив на зміни умов і 

способів ведення збройної боротьби, подальшого розвитку збройних сил і 

воєнного мистецтва.  
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Формування і бойовий стан українських козацьких полків та їх участь у 

Вітчизняній війні 1812 року.  

Відновлення та участь козацьких полків у Кримській війні 1854–1855 рр.  

Українці на військовій службі в армії Австро-Угорської та Російської 

імперій.  

Назвіть особливості розвитку воєнного мистецтва у російсько-японській 

війні 1904–1905 рр. 

Стратегічний огляд Першої світової війни. Збройні сили та плани 

ворогуючих сторін.  

Проблеми воєнного мистецтва, стратегії і тактики, основні форми 

воєнних дій військ та флоту в Першій світовій війні.  

Створення корпусу Січових Стрільців – першого українського 

військового формування нової доби. Бойові дії на території України та участь у 

них Корпусу Січових Стрільців. Роль Корпусу Січових Стрільців у створенні 

збройних сил Української Народної Республіки. 

Досвід будівництва української армії і флоту часів Центральної Ради та 

Гетьманату.  

Стратегічний огляд воєнних дій та планів ворогуючих сторін в 

українсько-більшовицьких війнах періоду національно-визвольних змагань 

1917–1921 рр.  

Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), головні 

етапи їх будівництва, загальна організація і бойові формації.  

Стратегічні плани та хід бойових дій українсько-польської війни 1918–

1919 рр.  

Внесок Української Галицької Армії у воєнне мистецтво армій світу. 

Характеристика збройних сил Директорії УНР.  

Перший Зимовий похід армії УНР. Огляд воєнних дій заключного періоду 

національно-визвольних змагань в Україні. 

Історичне значення боротьби українського народу за незалежність у 

період 1917–1920 рр. 

Використання досвіду військового будівництва збройних сил УНР при 

розбудові сучасної української армії. 

Збройні сили та теорія воєнного мистецтва в Німеччині, Великобританії 

та Франції напередодні Другої світової війни.  

Воєнно-теоретична думка в Радянському Союзі про майбутній характер 

війни. Будівництво Червоної Армії і Флоту. 

Зміст теорії глибокої наступальної операції. 

Зміст теорії тотальної і блискавичної війни державної воєнної доктрини 

Німеччини. 

Основні періоди німецько-радянської війни та їх характеристика. 

Початковий період німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 

Основні елементи оперативної побудови Вермахту і Червоної армії в роки 

німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 

http://politics.ellib.org.ua/pages-9981.html
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Зміст організації протитанкової оборони в оборонних операціях німецько-

радянської війни 1941–1945 рр. 

Воєнне мистецтво Вермахту і Червоної армії в наступальних операціях 

(за періодами німецько-радянської війни 1941–1945 рр.). 

Воєнне мистецтво Вермахту і Червоної армії в оборонних операціях (за 

періодами німецько-радянської війни 1941–1945 рр.). 

Передумови створення Української Повстанської Армії (УПА), її 

структура і організація.  

Партизанський рух на території України, його стратегія і тактика.  

Наслідки Другої світової війни для України. Внесок українського народу 

у перемогу над нацизмом і мілітаризмом 

Діяльність Міністерства оборони УРСР 1944–1946 рр. 

Розвиток воєнного мистецтва у війни в Кореї (1950–1953 рр.). 

Характер бойових дій армії США проти національно-патріотичних сил 

Південного В’єтнаму.  

Види та особливості проведення аеромобільних операцій під час війни у 

В’єтнамі (1964–1973 рр.). 

Особливості боротьби за панування в повітрі в арабо-ізраїльській війні 

1967 р.  

Особливості бойового застосування видів збройних сил і родів військ в 

арабо-ізраїльській війні 1973 р. 

Уроки арабо-ізраїльських війн та їх вплив на подальший розвиток 

воєнного мистецтва. 

Особливості бойового застосування видів збройних сил і родів військ в 

англо-аргентинському збройному конфлікті.  

Умови та причини введення обмеженого контингенту радянських військ в 

Афганістан (1979–1989 рр.). 

Основні форми бойової діяльності 40-ї армії радянських військ в 

Афганістані. 

Способи ведення бойових дій радянських військ проти повстанських груп 

противника у війні в Афганістан (1979–1989 рр.). 

Основні результати та оперативно-тактичні підсумки війни в Афганістан 

(1979–1989). 

Угруповання військ (сил) сторін, що створювалися для ведення бойових 

дій у війні в зоні Перської затоки (1990–1991 рр.). 

План операції “Буря в пустелі” та особливості бойових дій ВПС. 

Основний зміст плану операції “Меч пустелі”.  

Основні оперативно-тактичні висновки війни в зоні Перської затоки 

(1990–1991 рр.). 

Угруповання військ НАТО та СРЮ перед початком війни в Югославії. 

Основний зміст операції “Союзницька сила”. 

Основні уроки війни в Югославії та їх вплив на подальший розвиток 

воєнного мистецтва. 



24 

 

 

Форми і способи збройної боротьби у першій чеченській війні (1994–

1996 рр.).  

Особливості організації і проведення контртерористичної операції в 

Чечні (1999–2000 рр.). 

Особливості організації управління об’єднаного угруповання 

федеральних військ у війнах в Чечні.  

Основні підсумки бойових дій Об’єднаного угруповання федеральних 

військ у війнах в Чечні (1994–1996 та 1999–2000 рр.). 

Мета, завдання та зміст плану антитерористичної операції “Непохитна 

свобода” в Афганістані (2001). 

Угруповання коаліційних сил, що створювалися для ведення бойових дій 

в антитерористичній операції “Непохитна свобода” в Афганістані.  

Характерні риси воєнного мистецтва в антитерористичній операції 

“Непохитна свобода” в Афганістані.  

Основний зміст американської концепції “Шок і трепет”.  

Головні цілі, етапи та замисел операції “Свобода Іраку”. 

Угруповання американсько-британської коаліції, що створювалися для 

ведення бойових дій проти Іраку. 

Склад і дії збройних сил Іраку напередодні та під час війни.  

Основні оперативно-тактичні висновки війни в Іраку (2003–2010). 

Проголошення і будівництво незалежної української держави (1990–2014 

рр.). 

Основні етапи розвитку Збройних Сил України у період 1991–2014 рр. та 

їх основний зміст. 

Участь Збройних Сил України у воєнних конфліктах та миротворчих 

операціях, взаємовідносини з НАТО. 

“Гібридна війна” та її основний зміст. 

Революція гідності. Анексія Криму та окупація Сходу України 

Російською Федерацією. 

Розвиток воєнного мистецтва в АТО на Сході України. 

Війна за суверенітет і державну незалежність. Відродження Збройних 

Сил України. Історичні уроки та висновки. 
 
 


