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ПЕРЕДМОВА  
 

Розроблено робочою групою у складі: 

Голова робочої групи (гарант освітньо-наукової програми) 

полковник ЗІНЧЕНКО Андрій Олександрович, доктор технічних наук, 

професор, начальник кафедри зв’язку та автоматизованих систем 

управління інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського 

 

Члени робочої групи: 

полковник НЕВГАД Сергій Степанович, кандидат військових наук, 

начальник наукового центру мовного тестування навчально-наукового 

центру іноземних мов Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського; 

працівник Збройних Сил України ПЕРМЯКОВ Олександр Юрійович, 

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, 

професор кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського; 

полковник РАКУШЕВ Михайло Юрійович, доктор технічних наук, 

старший науковий співробітник, професор кафедри застосування космічних 

систем та геоінформаційного забезпечення інституту забезпечення військ 

(сил) та інформаційних технологій Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського; 

підполковник ВОЛОШКО Сергій Володимирович, кандидат технічних 

наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри зв’язку та 

автоматизованих систем управління інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського; 

полковник ОЛІЙНИК Леонід Віталійович, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, начальник науково-методичного відділу 

аналізу та прогнозу освітньої діяльності науково-методичного центру 

організації освітньої діяльності Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського; 

працівник Збройних Сил України ВІТЕР Дмитро Володимирович, 

доктор філософських наук, старший науковий співробітник, провідний 

науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем розвитку 

військової освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського; 

працівник Збройних Сил України КЛОЧКО Алла Олексіївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, науковий співробітник науково-дослідного 

відділу (перспектив розвитку електронних засобів навчання) наукового 
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центру дистанційного навчання Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського; 

полковник КОВАЛЬ Володимир Валерійович, кандидат військових 

наук, начальник Воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних 

Сил України; 

полковник ЧЕКАН Андрій Юрійович, начальник управління 

підготовки Командування Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил 

України; 

полковник ФАРАОН Сергій Іванович, ад’юнкт (штатний) науково-

методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 
 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкголдерів: 

генерал-майор СТЕПАНЕНКО Євген Олександрович, кандидат 

технічних наук, командувач Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил 

України; 

генерал-майор ОСТАПЧУК Віктор Миколайович, начальник 

Військового інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут; 

полковник ГРИЦЬКИЙ Роман Володимирович, начальник управління 

інформаційних технологій Міністерства оборони України; 

полковник ПУЧКОВ Олександр Олександрович, кандидат 

філософських наук, професор, начальник Інституту спеціального зв’язку та 

захисту інформації Національного технічного університету України 

“Київський політехнічний інститут” 

САВЧЕНКО Віталій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, 

директор навчально-наукового інституту захисту інформації Державного 

університету телекомунікацій. 
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І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

 

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки 

 

1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО 

та 

інституту/факульт

ету 

Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського. 

Інститут забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій. 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Освітня кваліфікація – доктор філософії 

Галузь знань 12 Інформаційні технології 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. 

Офіційна назва 

освітньо-наукової 

програми 

Комп’ютерні науки 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

наукової 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 40 кредитів 

ЄКТС 

Наявність 

акредитації 
 

Рівень з НРК 
НРК України – 8 рівень, QF-EHEA – третій цикл, 

EQF-LLL– 8 рівень 

Передумови 

Наявність ступеня магістра (спеціаліста) та тактичного 

(оперативного, стратегічного) рівня військової освіти. 

Умови вступу визначаються “Правилами прийому до 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського”, затвердженими Вченою Радою 

університету 

Мова(и) 

викладання 
Українська 

Термін дії 

освітньо-наукової 

програми 

До оновлення або введення нової освітньо-наукової 

програми у зв’язку зі змінами нормативно-правової бази, 

за результатами акредитації, за вимогою замовника (не 

більше періоду акредитації) 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

освітньо-наукової 

програми 

https://nuou.org.ua/ 

2 – Мета освітньої програми 

Забезпечити підготовку висококваліфікованих докторів філософії за 

спеціальністю “Комп’ютерні науки” які є компетентними вести науково-

педагогічну і дослідницько-інноваційну діяльності, створювати нові цілісні 
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знання, розв’язувати комплексні проблеми розвитку інформаційних 

технологій для потреб сектору безпеки і оборони України. 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація)  

Об’єктами вивчення є передові концептуальні та 

методологічні знання науково-дослідного та 

професійного характеру у сфері комп’ютерних наук  

Теоретичний зміст предметної області – основні 

закони, закономірності, категорії, поняття, концепції, 

принципи, методи, моделі, інформаційні технології, які 

використовуються для забезпечення функціонування та 

розвитку автоматизованих систем управління та 

інформаційно-телекомунікаційних систем сектору 

безпеки і оборони України. 

Методи, методики, технології та інструменти: аналіз, 

синтез, системний аналіз, математичні методи, 

моделювання та інформаційні технології наукових 

досліджень у сфері комп’ютерних наук. 

Галузь знань – 12 Інформаційні технології. 

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки. 

Орієнтація 

освітньо-наукової 

програми 

Освітньо-наукова програма має прикладну орієнтацію з  

акцентом на формування компетентностей, необхідних 

для вирішення складних комплексних актуальних 

проблем, створення нових знань під час ведення 

професійної, науково-педагогічної або дослідницької 

діяльності у сфері комп’ютерних наук для потреб 

сектору безпеки і оборони України. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі знань 12 Інформаційні 

технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки. 

Ключові слова: комп’ютерні науки, інформаційні 

технології, математичне моделювання, військова освіта. 

Особливості 

програми 

Особливістю ОНП є підготовка здобувачів вищої 

освіти, які мають освітній ступінь магістра (спеціаліста) 

та тактичний (оперативний, стратегічний) рівень вищої 

військової освіти. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть бути працевлаштовані на посадах, 

які вимагають наявності освітньої кваліфікації доктора 

філософії, а саме: 

у Національному університеті оборони України імені 

Івана Черняховського: начальник (заступник 

начальника) університету, начальник (заступник 

начальника) інституту, начальника (заступник 

начальника) кафедри, професор, доцент, начальник 
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(заступник начальника) центру, начальник науково-

дослідного управління (відділу, лабораторії); головний 

(провідний, старший) науковий співробітник; 

у військовому університеті (академії, інституті): 

начальник (заступник начальника); начальник 

(заступник начальника) факультету, начальник 

(заступник начальника) кафедри, професор, доцент, 

начальник (заступник начальника) центру, начальник 

науково-дослідного управління (відділу, лабораторії), 

головний (провідний, старший) науковий співробітник; 

у Міністерстві оборони України і Збройних Силах 

України на посадах, що пов’язані з організацією 

освітянської та науково-дослідної роботи. 

Подальше 

навчання 

Може підвищувати кваліфікацію, здобувати науковий 

ступень доктора технічних наук. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Навчання впродовж життя “Lifelong Learning”, 

студентоцентроване, набуття навичок “Soft Skills” 

протягом навчання на ОНП, проблемно-орієнтоване та 

суб’єкт-суб’єктне навчання, самонавчання, навчання на 

основі досліджень, проходження педагогічної 

(дослідницької) практики, консультації, навчання з 

використанням сучасних інформаційно-технологічних 

систем, експериментально-дослідницька робота, 

публікація статей за напрямком дисертаційного 

дослідження, апробація результатів дисертаційного 

дослідження. 

З метою формування індивідуальної траєкторії навчання 

вибіркові компоненти освітньо-наукової програми 

обираються здобувачем до початку третього семестру 

навчання за погодженням з науковим керівником і 

керівником структурного підрозділу університету із 

запропонованого переліку начальних дисциплін, що 

викладаються на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти у Національному університеті оборони України 

імені Івана Черняховського за умови їх дотичності 

тематиці дисертаційного дослідження здобувача та 

відсутності у виконаних навчальних планах під час 

здобуття оперативно-тактичного, оперативно-

стратегічного рівнів військової освіти. 

Оцінювання Форми контролю: усне та письмове опитування; тестові 

завдання; захист практики, есе, індивідуальних, 

групових та колективних проектів; заліки, 

диференційовані заліки; іспити; звітування про 

виконання індивідуального плану здобувача; захист 
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кваліфікаційної роботи доктора філософії.  

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється: за 

чотирибальною національною шкалою (“відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”); вербальною 

шкалою (“зараховано”, “незараховано”); шкалою ЕКТС 

(“A”, “B”, “C”,  “D”, “E”, “FX”, “F”); 100-бальною 

шкалою 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні теоретичні і 

практичні проблеми у сфері комп’ютерних наук в 

інтересах сектору безпеки та оборони України, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань, ведення професійної 

практики, здійснення інновацій. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими компетентністями, 

спрямованими на формування системного наукового 

світогляду. 

ЗК2. Здатність до критичного мислення генерування 

нових складних ідей, аналізу та синтезу цілісних знань. 

ЗК3. Здатність до організації та проведення 

оригінальних наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з 

метою презентації результатів наукових досліджень та їх 

оприлюднення державною, англійською та/або іншою 

іноземною мовою. 

ЗК5. Здатність до науково-педагогічної діяльності у 

галузі інформаційних технологій. 

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань та 

академічної доброчесності. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК)   

СК1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та 

узагальнення інформації для проведення самостійних 

наукових досліджень у сфері комп’ютерних наук. 

СК2. Здатність обґрунтовано обирати та 

використовувати методи та інструменти наукових 

досліджень, проводити моделювання у сфері 

комп’ютерних наук. 

СК3. Здобуття глибинних знань з інформаційних 

технологій, зокрема розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових 

знань, критичного аналізу основних концепцій, 

оволодіння науковою термінологією. 

СК4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері 

комп’ютерних наук, зокрема застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, 
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управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності. 

СК5. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для 

представлення та обговорення результатів своєї наукової 

роботи іноземною мовою (англійською або іншою 

відповідно до специфіки спеціальності) в усній та 

письмовій формі, а також для повного розуміння 

іншомовних наукових текстів з інформаційних 

технологій. 

СК6. Здатність до впровадження результатів власних 

досліджень у сфері комп’ютерних наук. 

Професійно-

спеціальні 

компетентності 

(ПКс) 

 

 

ПКс1 Здатність обґрунтовувати вимоги щодо 

удосконалення процесів військового управління за 

рахунок впровадження комп’ютерних технологій. 

ПКс2 Здатність застосовувати комп’ютерні технології  

для підвищення бойової (економічної) ефективності 

складних систем військового призначення.  

ПКс3 Здатність до створення інформаційних моделей 

процесів військового управління на всіх рівнях з 

використанням комп’ютерних технологій. 

ПКс4 Здатність застосовувати знання у сфері 

комп’ютерних наук для розв’язання задач військового 

управління. 

7 – Програмні результати навчання    

Загальна та 

професійна  

підготовка 

РН1. Володіти концептуальними та методологічними 

знаннями у галузі інформаційних технологій у тому 

числі на межі із галуззю воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного кордону. 

РН2. Знати сутність інформаційних процесів в органах  

військового управління, інформаційних системах та 

мережах сектору безпеки та оборони з урахуванням 

останніх світових досягнень науки і техніки.  

РН3. Володіти концептуальними та методологічними 

знаннями необхідними для здійснення науково-

педагогічної та науково-дослідної діяльності у вищих 

військових навчальних закладах або науково-дослідних 

установах сектора безпеки і оборони. 

РН4. Володіти спеціалізованими уміннями, навичками і 

методами, що необхідні для розв’язання значущих 

проблем у сфері професійної діяльності, науки, 

здійснення інновацій, критичного переосмислення та 

розширення вже існуючих знань у галузі інформаційних 

технологій для потреб сектору безпеки та оборони. 
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РН5.  Уміти започатковувати, здійснювати планування, 

реалізацію та коригування послідовного процесу 

ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням 

належної академічної доброчесності. 

РН6. Уміти здійснювати критичний аналіз, оцінку і 

синтез нових та комплексних ідей у галузі 

інформаційних технологій для потреб сектору безпеки та 

оборони. 

РН7. Уміти розробляти математичні моделі, методи, 

методики, здійснювати комп’ютерне моделювання і 

проводити практичні експерименти для перевірки їх 

адекватності, оцінювати ефективність одержаних 

наукових результатів, розробляти пропозиції щодо їх 

подальшого впровадження в системах автоматизованого 

управління військами та зброєю сектору безпеки та 

оборони.  

РН8. Володіти мовними компетенціями, достатніми для 

вільного спілкування з питань, що стосуються наукових 

та експертних знань у сфері комп’ютерних наук, з 

колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством 

у цілому з урахуванням особливостей термінології 

сектору безпеки та оборони. 

РН9. Володіти академічними українською та іноземною 

мовами для їх використання під час професійної 

діяльності та наукових досліджень. 

РН10. Кваліфіковано відображати результати наукових 

досліджень у наукових статтях та презентувати їх під 

час проведення наукових конференцій та семінарів. 

РН11. Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні. обміні 

інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації 

джерел. 

РН12. Здатність демонструвати значну авторитетність, 

інноваційність, високий ступінь самостійності, 

академічної та професійної доброчесності, постійної 

відданості розвитку нових ідей або процесів у передових 

контекстах професійної та наукової діяльності.  

РН13. Здатність до критичного мислення та на його 

основі до безперервного саморозвитку та 

самовдосконалення на протязі життя. 

РН14. Здатність до науково-педагогічної та/або 

дослідницької діяльності у вищих військових 

навчальних закладах або науково-дослідних установах 

сектора безпеки і оборони. 
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8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 

2015 р. № 1187, в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 травня 2018 р. № 347) у частині кадрових 

вимог. Відомості про відповідність кадрового складу 

науково-педагогічних (наукових) працівників, яких 

залучено до реалізації освітньо-наукової програми, п.п. 

28-32 Ліцензійних умов, містяться в ЄДЕБО.  

Зокрема, в інституті забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій НУОУ створено кафедру 

зв’язку та автоматизованих систем управління, що 

відповідальна за підготовку здобувачів вищої освіти за 

цією освітньо-науковою програмою.  

Група забезпечення спеціальності складається з науково-

педагогічних та наукових працівників, які мають 

науковий ступінь та вчене звання, працюють в НУОУ за 

основним місцем роботи, мають кваліфікацію відповідно 

до спеціальності, не входять (входили) до жодної групи 

забезпечення такого або іншого закладу вищої освіти в 

поточному семестрі. На одного члена групи 

забезпечення припадає не більше 30 здобувачів вищої 

освіти за освітньою програмою. Усі науково-педагогічні 

працівники мають науковий ступінь та/або вчене звання, 

а також підтверджений рівень наукової і професійної 

активності за спеціальністю освітньо-наукової програми. 

Крім того, формування окремих компетентностей, 

зокрема, soft skills, можливе за рахунок залучення до 

освітнього процесу визнаних фахівців сектору безпеки 

та оборони України, закордонних фахівців, фахівців 

інших навчальних і наукових закладів, установ та 

організацій на підставі укладених у рамках 

міжнародного та міжвузівського співробітництва 

договорів/угод/меморандумів/протоколів/порозумінь, а 

також представників відповідного рівня кваліфікації 

органів державної влади та органів військового 

управління.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Відповідає технологічним вимогам щодо матеріально-

технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти згідно з діючими ліцензійними вимогами 

Міністерства освіти і науки України. 

Для реалізації програми використовується аудиторний 

фонд університету (лекційні приміщення, комп’ютерні 

класи), бібліотека (в тому числі електронна) з читальним 
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залом, науковий центр дистанційного навчання, центр 

імітаційного моделювання, спортивні майданчики, 

стадіон, басейн Міністерства оборони України, медична 

частина, їдальні. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності у частині технологічних вимог (п.п. 36, 38), 

що підтверджується такими показниками: 

- забезпеченість бібліотеки необхідною кількістю 

вітчизняних та закордонних фахових періодичних 

видань відповідного або спорідненого профілю; 

- наявність доступу до баз даних періодичних наукових 

видань англійською мовою відповідного або 

спорідненого профілю; 

- наявність офіційного веб-сайту НУОУ, на якому 

розміщена в повному обсязі основна інформація про 

його діяльність, яка доступна англійською мовою, а 

також адаптована для осіб з обмеженими можливостями; 

- у наявності усі необхідні документи за освітньо-

науковою програмою (освітньо-наукова програма, 

навчальні плани, програми навчальних дисциплін, 

робочі програми навчальних дисциплін (силабуси), 

програма практичної підготовки, методичні матеріали 

для проведення підсумкової атестації здобувачів вищої 

освіти тощо). 

Крім того, уся необхідна інформація міститься на 

платформі дистанційного навчання НУОУ. 

Доступ здобувачів до інформаційного та навчально-

методичного забезпечення здійснюється на безоплатній 

основі. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 

рамках міжвузівських договорів/угод/меморандумів про 

встановлення науково-освітянських відносин між НУОУ 

та науково-дослідними установами і вищими 

військовими навчальними закладами України. 

Міжнародна  

кредитна 

мобільність 

Міжнародна кредитна мобільність та міжнародне освітнє 

і науково-технічне співробітництво навчальних закладів 

забезпечується відповідно до Закону України “Про вищу 

освіту”, підписаних угод, меморандумів та інших діючих 

нормативно-правових актів, що регламентують ці 

питання, зокрема: 

Угода про співробітництво з Академією освіти 

університету імені Вітаутаса Великого (м. Вільнюс); 

Меморандум з Оборонним коледжем НАТО (м. Рим, 
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Італія); 

Меморандум зі Школою НАТО (м. Обераммергау, 

Німеччина); 

Угода про співробітництво з Військово-Політехнічною 

школою Міністерства національної оборони Алжирської 

Народної Демократичної Республіки; 

Угода про співробітництво з Національним 

університетом оборони Польщі; 

Програма співробітництва в галузі освіти і науки NATO 

DEEP – Ukraine; 

Асоційоване партнерство з ESDC (Європейський 

безпековий коледж, м. Брюсель); 

Асоційоване партнерство з ADL Initiative (США) 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачено у зв’язку із дотриманням режиму 

секретності.  

 

 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

2.1.  Перелік компонент ОНП 
 

Код н/д 

Компоненти освітньо-наукової програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти/курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількіст

ь 

кредитів 

Форма 

підсумковог

о контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОНП 

Перелік навчальних дисциплін загальної підготовки 

ЗО 1. Філософія і методологія науки 3 ДЗ 

ЗО 2. 
Сучасна педагогічна риторика та 

академічне письмо 
3  ДЗ 

ЗО 3. Методика викладання у вищій школі 3 ДЗ 

ЗО 4. 
Застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності 
3 ДЗ 

ЗО 5. Іноземна мова в науковій діяльності 6 ДЗ 

Обсяг обов’язкових компонент 18 

Перелік навчальних дисциплін спеціальної підготовки  

(обов’язкові дисципліни) 

ПО 1. 

Концептуальні проблеми у галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 

4 Комп. ЕКЗ 
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ПО 2. 

Теоретичні основи воєнно-наукових 

досліджень у галузі комп’ютерних наук та 

інформаційних технологій 

4 

ПО 3. 

Математичне моделювання у галузі 

комп’ютерних наук та інформаційних 

технологій 

4 

Обсяг обов’язкових компонент 12 

Вибіркові компоненти ОНП  

Перелік навчальних дисциплін професійно-спеціальної підготовки  

(вибіркові дисципліни) 

ПС 1. 

Організація інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів управління 

військами (силами) 

8 ДЗ 

ПС 2. 

Інформаційні технології інформаційно-

аналітичного забезпечення органів 

управління військами (силами) 

10 ДЗ 

ПС 3. 
Сучасні методи підтримки прийняття 

рішень  
10 ДЗ 

ПС 4. 
Методи моделювання бойових дій військ 

(сил) 
8 ДЗ 

ПС 5. 
Основи забезпечення інформаційної 

безпеки держави у воєнній сфері  
10 ДЗ 

ПС 6. 
Стратегія і тактика інформаційної 

боротьби 

10 
ДЗ 

ПС 7. 
Організація інформаційних дій Збройних 

Сил України 

7 
ДЗ 

ПС 8. 
Забезпечення кібербезпеки у Збройних 

Силах України 

9 
ДЗ 

ПС 9. Організація зв’язку в операціях 14 ДЗ 

ПС 10. 
Комплекси, системи і засоби військових 

телекомунікаційних мереж 

7 
ДЗ 

ПС 11. 

Бойове застосування інформаційно-

телекомунікаційних (телекомунікаційних) 

вузлів Збройних Сил України 

5 

ДЗ 

ПС 12. 
Організація інформаційних систем 

Збройних Сил України 

5 
ДЗ 

ПС 13. 
Забезпечення системи та військових 

частин зв’язку Збройних Сил України 

5 
ДЗ 

ПС 14. 

Охорона державної таємниці та іншої 

інформації з обмеженим доступом у 

Збройних Силах України 

12 

ДЗ 
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ПС 15. 

Бойове застосування підрозділів 

криптографічного захисту інформації у 

Збройних Силах України 

12 

ДЗ 

ПС 16. 
Організація технічного захисту інформації 

у Збройних Силах України 

12 
ДЗ 

ПС 17. 

Оперативно-тактичне застосування 

космічних систем і спеціальних сил та 

засобів для забезпечення дій Збройних 

Сил України 

12 

ДЗ 

ПС 18. 
Організація та ведення космічної розвідки 

в операціях (бойових діях) 

10 
ДЗ 

ПС 19. 
Організація геопросторової розвідки для 

забезпечення дій Збройних Сил України 

3 
ДЗ 

ПС 20. 

Організація застосування безпілотних 

літальних апаратів для виконання завдань 

розвідки 

4 

ДЗ 

ПС 21. 
Організація геоінформаційного 

забезпечення виконання завдань розвідки  

3 
ДЗ 

ПС 22. Навігаційне забезпечення військ сил 8 ДЗ 

ПС 23. Геоінформаційні системи 4 ДЗ 

ПС 24. 

Бойове застосування вузлів зв'язку, 

радіотехнічного забезпечення і 

автоматизації управління Повітряних Сил 

10 ДЗ 

ПС 25. 

Організація та методика бойової 

підготовки військ зв'язку, радіотехнічного 

забезпечення, автоматизованих та 

інформаційних систем 

7 ДЗ 

ПС 26. 
Бойове застосування радіотехнічних 

військ 
2 ДЗ 

Обсяг вибіркових компонентів професійно-

спеціальної підготовки 
10 

Наукова складова 

 Наукове дослідження 194 Захист 

Практика 

 
Науково-педагогічна (науково-дослідна) 

практика 
6 Звіт 

Обсяг практичної підготовки 6 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 30 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 10 

Загальний обсяг освітньої компоненти освітньо-

наукової програми 
40 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 

ПРОГРАМИ 
240 
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2.2.  Структурно-логічна схема ОНП  

 

 
1 семестр 2 семестр 

 

3 семестр 

 

4 семестр 5-6 семестри 

 

7-8 семестри 

 

ЗО 1 

ЗО 2 

 
 

Наукове 

дослідження 

ЗО 4 

ЗО 3 

ЗО 5 

 
 

Наукове 

дослідження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наукове 

дослідження 

 

 

Наукове 

дослідження 

ПО 1 

ПО 2 

 

 

Наукове 

дослідження 

 

 

Наукове 

дослідження 

ПС 1-26 

Педагогічна (наукова) практика 

ПО 3 
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3. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Атестація випускників освітньо-наукової програми здійснюється 

постійно діючою або спеціалізованою вченою радою, утвореною для 

проведення разового захисту, на підставі публічного захисту наукових 

досягнень у вигляді дисертації. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

ад’юнктом його індивідуального навчального плану та індивідуального плану 

наукової роботи. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

З
О

 1
. 

З
О

 2
. 

З
О

 3
 

З
О

 4
 

З
О

 5
 

П
О

 1
 

П
О

 2
 

П
О

 3
 

П
С

 1
 

П
С

 2
 

П
С

 3
 

П
С

 4
 

П
С

 5
 

П
С

 6
 

П
С

 7
 

П
С

 8
 

П
С

 9
. 

П
С

 1
0

 

П
С

 1
1

 

П
С

 1
1

 

П
С

 1
2

 

П
С

 1
3

 

П
С

 1
4

 

П
С

 1
5

 

П
С

 1
6

 

П
С

 1
7

 

П
С

 1
8

 

П
С

 1
9

 

П
С

 2
0

 

П
С

 2
1

 

П
С

 2
2

 

П
С

 2
3

 

П
С

 2
4

 

П
С

 2
5

 

П
С

 2
6

 

ЗК 1 +     +                           + + + 

ЗК 2 +   +                             + + + 

ЗК 3 +   +   +                             

ЗК 4  +   +                               

ЗК 5    +                                

ЗК 6  + +                                 

СК 1       +                             

СК 2      + + +                            

СК 3      +                              

СК 4       +                             

СК 5     +                               

СК 6       +                             

ПКс1         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПКс2         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПКс3         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ПКс4         + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 
ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

З
О

 1
. 

З
О

 2
. 

З
О

 3
 

З
О

 4
 

З
О

 5
 

П
О

 1
 

П
О

 2
 

П
О

 3
 

П
С

 1
 

П
С

 2
 

П
С

 3
 

П
С

 4
 

П
С

 5
 

П
С

 6
 

П
С

 7
 

П
С

 8
 

П
С

 9
. 

П
С

 1
0

 

П
С

 1
1

 

П
С

 1
1

 

П
С

 1
2

 

П
С

 1
3

 

П
С

 1
4

 

П
С

 1
5

 

П
С

 1
6
 

П
С

 1
7

 

П
С

 1
8

 

П
С

 1
9

 

П
С

 2
0

 

П
С

 2
1

 

П
С

 2
2

 

П
С

 2
3

 

П
С

 2
4

 

П
С

 2
5

 

П
С

 2
6

 

РН 1 +     + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 2      +   + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

РН 3 +  + +   + +                            

РН 4  + + +   +                             

РН 5       +                             

РН 6      + + +                            

РН 7        +                            

РН 8     +                               

РН 9  +   +                               

РН 10  +                                  

РН 11    +                                

РН 12  + + +  +                              

РН 13 +     +                              

РН 14  + + +  +                              
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АРКУШ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ 
освітньо-професійної програми 

 

Дата Зміст змін та доповнень 
Підстава для 

змін та 
доповнень 

Відповідальна 
особа та 

виконавець 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Гарант освітньої програми, 

д. т. н., професор 

  

 

Андрій ЗІНЧЕНКО 

 


