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Особливості 

модулю 
Цілісний модуль (навчальна дисципліна), охоплює 
навчальний матеріал щодо вивчення основних 
аспектів забезпечення національної безпеки держави 
у воєнній сфері, основ підготовки держави до 
оборони з врахуванням реагування на кризу, а також 
тенденцій розвитку збройної боротьби та набуття 
практичних навиків і умінь, які необхідні фахівцям 
оперативного рівня під час підготовки і проведення 
заходів із забезпечення воєнної безпеки держави з 
урахуванням стандартів країн-членів НАТО. 
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Чому модуль є 

важливим, 

корисним та 

актуальним? 

Надає розуміння порядку та послідовності підготовки 

держави до оборони із урахуванням процесів 
реагування на кризу, а також тенденцій розвитку 

збройної боротьби та набуття практичних навиків і 

умінь, які необхідні фахівцям оперативного рівня під 
час підготовки, проведення заходів із забезпечення 

воєнної безпеки держави з урахуванням стандартів 

країн-членів НАТО. 
  

Які компетентності 

формує модуль? 

Здатність до засвоєння теорії та практики організації 
реагування на кризи воєнного характеру у військових 

організаційних структурах. 

Здатність до оцінювання операцій з реагування на 
кризи, таких як операції з підтримання миру та 

боротьба з нерегулярними формуваннями; вивчення 

компонентів гібридної війни та майбутніх операцій.  

Здатність здійснювати професійну діяльність з 
урахуванням потреб забезпечення національної 

безпеки та оборони держави. 

Здатність оцінювання стану безпекового середовища 
для обґрунтування заходів реагування на кризові 

ситуації. 
  

Які результати 

навчання можна 

досягнути після 

вивчення модулю? 

Можливість слухачів щодо застосування знань та 

набуття практичних навиків й умінь, які необхідні 
фахівцям військового управління оперативного рівня 

під час підготовки і проведення заходів щодо 

забезпечення воєнної безпеки держави з урахуванням 

стандартів країн-членів НАТО; 
Уміння оцінювати та аналізувати функціонування 

сектору безпеки і оборони держави, використовувати 

результати відповідних досліджень при прийнятті 
рішень; 

Уміння використовувати концепції військового 

планування для операцій з реагування на кризи. 
  

Де можна 

застосовувати 

набуті знання та 

вміння? 

У органах військового управління оперативного рівня 
та вищих військових навчальних закладах. 

  

Зміст модулю Тема 1. Основи національної та воєнної безпеки 
Заняття 1. Основи національної безпеки України. 
Заняття 2. Оцінювання стану середовища 
національної безпеки. 



Заняття 3. Основні аспекти функціонування системи 
забезпечення національної безпеки України. 
Заняття 4. Основні положення воєнної 
конфліктології. 
Заняття 5. Еволюція розвитку збройної боротьби.  
Заняття 6. Вплив тенденцій і закономірностей 
розвитку збройної боротьби сучасності на 
формування національної воєнної стратегії України. 
Заняття 7. Теоретичні основи воєнної безпеки 
України. 
Заняття 8. Оцінювання стану середовища воєнної 
безпеки. 
Заняття 9. Актуальні проблеми впливу безпекового 
середовища на воєнну безпеку України та шляхи їх 
стабілізації. 
Заняття 10. Основи кризових ситуацій у воєнній 
сфері. 
Заняття 11. Управління кризами як основа 
забезпечення безпеки людини, суспільства, держави. 
Заняття 12. Місце і роль воєнної стратегії у воєнному 
мистецтві. 
Заняття 13. Гібридна війна як форма сучасного 
глобального протистояння. 
Заняття 14. Вплив тенденцій і закономірностей 
розвитку збройної боротьби сучасності на 
формування національної воєнної стратегії України 
Заняття 15. Вплив якісного виконання службових 
обов’язків за посадою на стан воєнної безпеки 
України (захист есе). 
Тема 2. Оборона держави 
Заняття 1. Основи оборони держави. 
Заняття 2. Проблеми підготовки держави до оборони 
в кризових ситуаціях та шляхи їх вирішення. 
Заняття 3. Основи функціонування сектора безпеки і 
оборони України в сучасних умовах. 
Заняття 4. Проблеми розвитку Сектора безпеки та 
оборони України. 
Залік. (Відпрацювання індивідуального проєкту). 
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Оцінювання 

навчальних 

досягнень 

Поточний контроль рівня теоретичних знань слухачів 

здійснюється під час всіх видів занять у формі: 

контрольних опитувань, летючок, співбесід з окремих 
питань.  

По завершенню вивчення першої теми модулю 

здійснюється поточний контроль у вигляді  
написання есе. 

Підсумковий контроль – залік проводиться по 



 

 

 

завершенню вивчення модулю (навчальної 

дисципліни). Для проведення заліку 
використовуються завдання відкритої форми, які 

становлять тематику індивідуального проєкту . 

Оцінка за залік складає середньоарифметичне із суми 
балів, отриманих за презентацію і пояснювальну 

записку проєкту, за 100-бальною шкалою та 

національною шкалою. 
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