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ПЕРЕДМОВА 
 

Курс вищого керівного складу стратегічного рівня (L-4) – це навчальний курс для офіцерів Збройних Сил України.  
 

Метою курсу є підготовка посадових осіб – військовослужбовців, які зараховані до резерву кандидатів для 
просування по службі на посади оперативно-стратегічного рівня або перебувають на посадах з нижчим рівнем 
військової освіти та мають освітній ступень “магістр” (“спеціаліст”) і вище здійснюється з метою вивчення теоретичних 
основ діяльності лідерів стратегічного рівня, сучасних міжнародних відносин, стратегічного управління конфліктами, 
оборонного менеджменту, підготовки і застосування сил оборони для стримування й відсічі збройної агресії та 
методологічних підходів до формування стратегій для підвищення ефективності рішень, що приймаються під час 
виконання службових обов’язків. 

. 

 

Директор курсу – доктор військових наук, професор Лобанов Анатолій Анатолійович, професор кафедри стратегії 

національної безпеки та оборони інституту державного військового управління, корпус № 1 кабінет 239/3, тел. 21-293. 

Консультації з 16.00 до 16.45 з понеділка по п’ятницю. 
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КУРСУ 

 

Тривалість курсу 

КШКПС проводиться протягом 6 місяців. 

Навчальні заняття проводяться у будні дні з понеділка до суботи (за винятком державних свят України). 

Розрахункова тривалість курсу – 1147 академічних годин (тривалість академічної години – 45 хвилин). Протягом 

навчального дня планується не більше 6 навчальних годин для проведення занять під керівництвом викладача. Під час 

проведення навчань, практичних занять за межами університету тривалість навчального дня може бути збільшена. 

Для самостійної роботи слухачам курсу відводиться 613 навчальних годин. 

Курс передбачає резерв часу (1 тиждень) для участі слухачів у важливих позапрограмних заходах. 

Остаточне корегування програми відображується у розкладах занять на тиждень.  

 

Розпорядок дня 
 

Понеділок– П’ятниця Субота 

08.30 – 08.50 – час для вирішення адміністративних питань  

09.00 – 09.45 – перша година 

09.50 – 10.35 – друга година 

10.50 – 11.35 – третя година 

11.40 – 12.25 – четверта година 

12.40 – 13.25 – п’ята година 

13. 30 – 14.15 – шоста година 

14.15 – 15.15 Обід 
15.15 – 16.00 – перша година СамП 

16.05 – 16.50 – друга година СамП 

16.55 – 17.40 – третя година СамП 

17.40 – 19.00 Гнучкий робочий час (вільний графік) / самостійна 

підготовка* 

08.30 – 08.50 – час для вирішення адміністративних питань 

курсу 

 

09.00 – 09.45 – перша година 

09.50 – 10.35 – друга година 

10.50 – 11.35 – третя година 

11.40 – 12.25 – четверта година 

12.40 – 13.25 – п’ята година 

13. 30 – 14.15 – шоста година 

 

15.15 – 19.00 Гнучкий робочий час (вільний графік) / 

самостійна підготовка* 

 

 

* Гнучкий робочий час (вільний графік) може бути використаний для проведення інших навчальних та адміністративних заходів 

(час підготовки групи або вільний графік групи, додаткові заняття, вивчення рекомендованої літератури тощо).  

Директор курсу може визначати пріоритети у проведенні заходів з 15.15 до 17.40 (з понеділка по п’ятницю). Такі заходи 

визначаються у розкладі занять на тиждень. 
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Освітні рамки 

Освітній підхід курсу стратегічного лідерства (КСЛ) базується на методології активного навчання з дотриманням 

таких принципів: 

Актуальність. Зміст навчання має бути безпосередньо пов’язаний з потребами, інтересами та особистими 

професійними питаннями слухачів. 

Повага. Навчання краще досягається в середовищі, яке формують слухачі. Це середовище повинне: зменшити 

зовнішній вплив на слухачів; забезпечити повагу до усіх учасників освітнього процесу. 

Відповідальність. Навчання може бути продуктивним лише при бажанні слухача вчитися. Курс повинен 

забезпечити слухачам можливості для того, щоб стати більш активними і відповідальними за своє власне навчання.  

Взаємодія. Навчанню допомагає взаємодія з іншими, що, в свою чергу, сприяє співпраці, колективній роботі, 

підтримці та спрямовує слухачів до колективної роботи. 

Реалізація. Слухачі повинні мати можливість закріплювати здобуті уміння та використовувати свої знання. 

 

Президент курсу 

Президент Курсу (ПК) є офіцером, обраним зі слухачів курсу. ПК – це “голос” слухачів, який представляє курс. 

ПК поширює інформацію для слухачів і виступає в якості координатора у зборі корпоративного погляду курсу на 

важливі питання та передає думки академічному директору курсу (АДК). Він повинен доповідати про події на курсі. За 

відсутності ПК його обов’язки покладаються на командира першої навчальної групи. 

 

Командир навчальної групи 

Командир навчальної групи (КомНГ) – це слухач групи, обраний куратором групи спільно зі слухачами 

навчальної групи.  

КомНГ має завдання: 

зовнішні – надає допомогу куратору групи (КГ), ПК та АДК в адміністративних та інших запланованих питаннях; 

внутрішні – несе відповідальність за внутрішнє життя навчальної групи: координація соціальних, спортивних та 

інших видів діяльності за межами програми курсу. КомНГ складає графік чергування чергових навчальної групи.  

 

Черговий навчальної групи 

Черговий навчальної групи (ЧНГ) призначається з офіцерів-слухачів відповідно до графіку. Черговий навчальної 

групи відповідає за своєчасність початку і завершення навчальних занять, внутрішній порядок у навчальній аудиторії. 

ЧНГ доповідає викладачу про готовність групи до проведення занять та попереджує викладача про час оголошення 
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перерви та закінчення занять. По завершенні занять ЧНГ повинен забезпечити готовність аудиторії для інших занять. 

Слухачі 

Слухачі зобов’язані бути присутніми на всіх заходах курсу та готувати і своєчасно надавати усі визначені АДК, 

КГ, викладачами завдання. Можливість відсутності слухача на занятті визначається рішенням АДК за відповідним 

рапортом слухача. 

Розклад занять на тиждень 

Розклади занять на тиждень погоджується з АДК та заздалегідь видаються у навчальні групи. 

 

МЕТОДОЛОГІЯ КУРСУ 

Загальні положення 

Методологія викладання навчального матеріалу КСЛ передбачає активну участь у навчанні та внесок усіх 

слухачів у загальні результати підготовки офіцерів. Результат підготовки слухачів КСЛ залежить від ефективності усіх 

видів навчальних занять, що вимагає від слухачів обміну знаннями, досвідом з іншими. Від слухачів вимагається 

критично мислити, досліджувати складні процеси і явища, готувати і презентувати результати індивідуальної та 

колективної роботи. 

Основні матеріали курсу обговорюються на лекціях, під час дискусій, у роботі груп, а також під час захисту 

індивідуальних і групових проектів. 

Форми навчання 

Навчання на КСЛ відбувається у двох основних формах: 

Самостійна підготовка. Слухачам надається час для індивідуальної підготовки до занять, роботи над 

завданнями. Така форма навчання вимагає від слухачів самостійно планувати і управляти своїм часом. 

Важливе місце у самостійній підготовці відводиться читанню (підготовчому та додатковому).  

1. Підготовче читання. Підготовче читання є обов’язковим читанням, яке має бути здійснене до проведення 

окремих лекцій та роботи у групі. Вважається необхідним забезпечити слухачів більш глибоким і збалансованим 

розумінням навчального матеріалу (очікується, що під час самостійної підготовки слухачі можуть прочитати і засвоїти 

приблизно 20 сторінок за 1 годину). 

2. Додаткове читання. Додаткове читання вважається цінним для отримання додаткового розуміння окремих 

аспектів вивчення матеріалів курсу. Повний перелік літератури для додаткового читання засвоїти у відведений 

програмою час вкрай складно, тому слухачі повинні визначити пріоритети щодо додаткового читання на основі 

індивідуальних здібностей та особистих вимог до професійного зростання. 
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Навчальні заняття. Для активізації освітнього процесу, забезпечення обміну знаннями слухачі КСЛ працюють у 

кількох “групових форматах”. 

Різні методи навчання потребують роботи в різних групах. Групи створюються максимально збалансованими за 

фаховими ознаками тощо: 

1. Курс. До навчальних заходів може бути залучений весь курс. Основна мета роботи в такому складі – 

узагальнення інформації після проведення різних заходів освітньої діяльності. 

2. Навчальна група. Слухачі курсу розділяються на навчальні групи з фіксованим складом на час навчання. За 

кожною навчальною групою на весь час навчання закріплюється окрема навчальна аудиторія.  

3. Відділення. Кожна навчальна група для проведення певних видів занять (підготовка та захист групового, 

колективного проекту, воєнна гра тощо) може бути поділена на підгрупи. Слухачі призначаються для дій на посадах 

відповідно до розподілу посад, погодженими КГ. 

 

Види занять 

Під час проведення КСЛ використовуються такі види занять: 
Вид занять 

(скорочення) 
Опис 

Лекція 
(Л) 

Усне викладання (презентація, демонстрація) нового теоретичного матеріалу навчального матеріалу викладачем. Зазвичай 

завершується запитаннями та відповідями. Лекція спрямована на надання слухачам базових знань або розуміння з даної 

теми. Лекція є елементом курсу навчання, який охоплює основний теоретичний матеріал навчальної дисципліни. Основна 

мета лекції – дати систематизовані основи наукових знань та практичного досвіду з навчальної дисципліни (окремої теми), 

сконцентрувати увагу на найбільш складних і актуальних питаннях навчального матеріалу. Лекція повинна мати 

проблемний характер, стимулювати активну пізнавальну діяльність тих, хто навчається, сприяти формуванню в них 

творчого мислення. Лекція, як правило, відповідає 1-му або 2-му рівням навчання. 

Лекція-бесіда 
(Л-Б) 

Презентація навчального матеріалу з активним залученням слухачів до навчального процесу. Передбачає безпосередній 

контакт викладача з аудиторією з метою зосередження уваги слухачів на найбільш важливих проблемах теми, яка 

вивчається. Лекція-бесіда має спонукати слухачів до обмірковування проблемної ситуації, появи інтересу до теми, 

самостійного або спільного з викладачем розв’язку проблемної ситуації. Лекція-бесіда спрямована на розвиток навичок 

всебічного та глибокого аналізу проблем з даної теми. Лекція-бесіда зазвичай відповідає 2-му або 3-му рівням навчання. 

Лекція-дискусія 
(Л-Д) 

Презентація навчального матеріалу, яка проводиться одним або декількома викладачами (запрошеними ораторами), після 

чого відбувається обговорення матеріалу лекції у групах. Висновки кожної групи представляються на пленарному 

засіданні з періодом запитань та відповідей. Лекція-дискусія спрямована на розвиток аналітичних навичок і більш 

глибоких знань з даної теми. Лекція-дискусія зазвичай відповідає 2-му або 3-му рівням навчання. 
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Вид занять 

(скорочення) 
Опис 

Групове заняття 

(ГЗ) 

Викладач пояснювально-лекційним методом викладає новий матеріал, методом опитування контролює засвоєння 

слухачами раніше вивченого матеріалу і домагається його закріплення, методом творчих рекомендацій спрямовує 

самостійну працю слухачів. Групове заняття являє собою  своєрідне об’єднання  елементів лекції, семінарського  та 

практичного занять. Після засвоєння теоретичних положень слухачі можуть приступати до виконання практичних завдань. 

Групове заняття зазвичай відповідає 2-му або 3-му рівням навчання. 

Семінар 
(С) 

Презентації результатів, які отримані в результаті індивідуальної або колективної роботи над заздалегідь визначеними 

питаннями. Під головуванням викладача. Цей вид заняття дає слухачам можливість представити результати своїх проектів 

і отримати зворотний зв’язок. Мета – сприяння обміну думками, розвиток критичного мислення, досягнення вміння 

обмірковувати визначені питання. Семінар зазвичай відповідає 3-му або 4-му рівням навчання. 

Круглий стіл 

(КС) 

Бесіда (дискусія) з широким творчим обговоренням питань, що розглядаються, навколо проблемних питань з розглядом 

різнобічних думок та прийняттям узгоджених поглядів на їх вирішення. Метою круглого столу є підвищення рівня знань 

та досягнення єдності поглядів у учасників, які добре орієнтуються з питань, що вносяться на заняття, мають відповідний 

практичний досвід. Круглі столи використовуються також для обговорення окремих проблемних питань службової 

діяльності, обміну досвідом та його поширення, вироблення шляхів розв’язання виявлених проблем. 

Практичне 

заняття 

(ПЗ) 

Засвоєння теоретичних положень шляхом індивідуального виконання спеціально сформульованих завдань та певних 

практичних вправ (прийомів, дій).Метою практичного заняття є закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

отриманих в ході лекцій, семінарів, групових занять та самостійної роботи, формування відповідних навичок та умінь у 

проведенні оперативних розрахунків, відпрацюванні оперативних документів, виконанні практичних завдань (вправ, 

нормативів тощо), своїх функціональних обов’язків за посадою та їх тренуванні.  

Практичне заняття з керівником зазвичай відповідає рівням навчання від 2-го до 6-го. 

Групова вправа 

(ГВ) 

Виконання слухачами обов’язків за певною посадою на фоні конкретної обстановки на основі вивченого раніше 

навчального матеріалу. Під час проведення ГВ слухачі можуть працювати поза звичайним розпорядком дня. Групові 

вправи зазвичай відповідають рівням навчання від 3-го до 6-го. 

Публічний 

виступ 

Слухачі здійснюють виступ на раніше підготовлені мікротеми за загальною темою «Хто для мене стратегічний лідер». 

Оцінювання за виступ включає правильне положення слухача перед аудиторією, положення його рук, голови, дикція, 

вміння контактувати з аудиторією та вміння відповідати на питання, у тому числі компрометуючі та незручні.  

Захист есе 

Слухачі представляють послідовно свої підготовлені заздалегідь роботи (есе) за темами обраними з переліку викладача. 

Представлення здійснюється усно, з викладенням тезисами основних ідей роботи. Доречно, в ході представлення есе 

наводити приклади з практичного досвіду (свого або чужого) тощо. Відповіді на питання, як правило, не передбачаються. 

Оцінюється есе за повноту, креативність та лаконічність викладення теми роботи. 



 

 

8 

Вид занять 

(скорочення) 
Опис 

Захист 

індивідуального 

проекту 

Слухачі представляють послідовно свій підготовлений заздалегідь індивідуальний проект за темою обраними з переліку 

викладача та погоджену з ним. Представлення здійснюється усно, з викладенням тезисами основних ідей роботи з 

паралельним супроводом презентацією. Доречно, в ході представлення проекту наводити приклади з практичного досвіду 

(свого або чужого) тощо. Після презентації слухачі відповідають на питання. Оцінюється захист проекту за повноту, 

креативність та лаконічність викладення сутності роботи та вміння відповідати на запитання по темі проекту.  

Захист 

групового 

проекту 

Навчальна група розбивається на декілька груп по три-чотири слухача в групі. Викладачем призначається модератор 

підгрупи, який повинен проявити лідерські якості під час розроблення та представлення і захисту проекту. Тема групового 

проекту обирається з переліку викладача та погоджену з ним. Слухачі представляють послідовно свій підготовлений 

заздалегідь груповий проект за обраною темою. Представлення здійснюється усно, з викладенням тезисами основних ідей 

роботи з паралельним супроводом презентацією. Доречно, в ході представлення проекту наводити приклади з практичного 

досвіду (свого або чужого) тощо. Після презентації слухачі відповідають на питання. Оцінюється захист проекту за 

повноту, креативність та лаконічність викладення сутності роботи та вміння відповідати на запитання по темі проекту, за 

вміння працювати в команді.. 

Захист 

колективного 

проекту 

Уся навчальна група розробляє один проект, але при цьому кожний слухач розробляє якусь його частину проекту. Група 

сама визначає модератора групи, який повинен проявити лідерські якості під час розроблення та представлення і захисту 

проекту. Тема проекту надається викладачем. Слухачі представляють послідовно свій підготовлений заздалегідь 

колективний проект за темою. Представлення здійснюється усно, з викладенням тезисами основних ідей роботи з 

паралельним супроводом презентацією. Доречно, в ході представлення проекту наводити приклади з практичного досвіду 

(свого або чужого) тощо. Після презентації слухачі відповідають на питання. Оцінюється захист проекту за повноту, 

креативність та лаконічність викладення сутності роботи та вміння відповідати на запитання по темі проекту, за вміння 

працювати в команді. 

 

 

 

 

Рівні навчання 

КСЛ спрямований на навчання в когнітивній (пізнавальній) галузі. Когнітивні та емоційні галузі свого часу були 

ідентифіковані доктором Беньяміном Блумом як засіб розмежування різних аспектів навчання.  

Когнітивна область включає знання та розвиток інтелектуальних навичок. Блум розділив когнітивну область на 

шість основних категорій (таксономія Блума), щоб проілюструвати засоби прогресування навчання: 
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Рівень Бажаний рівень навчання  Дієслова, які характеризують рівень Пояснення 

1 

Знати 

знання визначається як 

запам’ятовування 

(нагадування) раніше 

отриманої інформації 

упорядковувати, визначати, копіювати, помічати, 

складати перелік, запам’ятовувати, називати, 

наказувати, розпізнавати, пов’язувати, нагадувати, 

повторювати, відтворювати, записувати 

Знання – це визнання або 

відтворення відомої інформації 

2 

Розуміти 

розуміти зміст інформаційних 

матеріалів 

класифікувати, описувати, обговорювати, 

пояснювати, висловлювати, ідентифікувати, 

вказувати, знаходити, розпізнавати, звітувати, 

переглядати, повторювати, вибирати, перекладати 

Розуміння означає, що дана 

інформація може бути 

перекладена іншими словами, що 

вимагає перекомпіляції змісту 

3 

Застосувати 

можливість відтворювати 

інформацію в будь-якій 

ситуації, якщо це необхідно, і 

використовувати її природно 

без подальших інструкцій 

застосовувати, вибирати, використовувати, писати, 

демонструвати, драматизувати, застосовувати, 

ілюструвати, тлумачити, діяти, практикувати, 

розраховувати, малювати, вирішувати 

Застосування означає здатність 

використовувати знання в нових 

ситуаціях або для вирішення 

нових і невідомих проблем 

4 

Аналізувати 

можливість розділити  

інформацію на її частини і 

пояснити зв’язок між цими 

частинами 

аналізувати, оцінювати, критикувати, запитувати, 

обчислювати, тестувати, визначати категорії, 

порівнювати, диференціювати, розрізняти, відрізняти, 

вивчати 

Аналіз є першим кроком до більш 

незалежного вирішення проблем 

для абсолютно нових і невідомих 

проблем. 

5 

Синтезувати 

поєднати частини, щоб 

сформувати нові структури 

(план операції, промова тощо) 

організовувати, скликати, збирати, складати, 

конструювати, створювати, розробляти, 

формулювати, керувати, організовувати, планувати, 

готувати, пропонувати, встановлювати, писати 

Синтез проводиться на основі 

результатів аналізу ізакінчується 

формулюванням абсолютно нової 

єдності раніше невідомої 

інформації 

6 

Оцінити 

бути в змозі прийняти 

рішення по справі, 

оцінюючи різні думки, поєднуючи 
використання, знання, розуміння, 

аналіз і синтез 

визначати якість, сперечатися, оцінювати,додавати, 

обирати, порівнювати, захищати, підраховувати, судити, 

передбачати, вираховувати, вибирати, підтримувати, 
визначати вартість. 

Оцінити, що рішення базується на 

явно сформульованих критеріях.  

 

Куратор групи 

Куратор групи (КГ) є викладачем, призначеним для конкретної групи, який відіграє основну роль у сприянні 

розвитку слухачів відповідно до цілей курсу. Роль КГ – наставник офіцерів-слухачів. КГ контролює та оцінює 

успішність слухачів. 

КГ безпосередньо підпорядковується АДК. 

Як правило, КГ призначається на час навчання. Приблизно в середині курсу ДК може розглянути можливість 
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перепризначення КГ, якщо це вважатиметься необхідними для досягнення більшої об'єктивності у оцінці слухачів або 

для того, щоб дозволити слухачам сприймати  різні стилі викладання. 

КГ – каталізатор, який повинен надихати на роботу та бути джерелом професійного і людського досвіду, знань та 

навичок. КГ керуватиме групою на “мінімальному рівні”. Мета полягає в тому, щоб брати на себе управління як можна 

менше, тобто намагатися не втручатися і не пропонувати готові рішення. 

Натомість, КГ контролюватимуть і надихатимуть на роботу офіцерів навчальної групи, концентруючи увагу на 

тому, що кожен з них зможе успішно завершити навчання лише тоді, коли викладачі зроблять висновок, що слухачі 

будуть спроможні приймати рішення особисто. 

Всі КГ беруть участь у оцінюванні слухачів. 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ ТА ОЦІНЮВАННЯ СЛУХАЧІВ 

 

Удосконалення програми КСЛ є безперервним процесом, що включає перегляд поточної програми курсів, 

розроблення та уточнення навчальних матеріалів, затвердження змін, а також розроблення та розповсюдження 

матеріалів курсу. 

Завдання викладачів КСЛ – прагнути зробити навчальну програму більш ефективною, оновленою, гнучкою. 

 

Оцінювання та перевірка 

Для оцінювання досягнень слухачів створений процес оцінювання курсу. Оцінювання забезпечує ефективність 

проведення навчального курсу. 

Курс є ефективним в тій мірі, в якій слухач досягає поставлених цілей навчання. Дані щодо оцінювання або 

зворотного зв'язку можуть бути отримані із записів про успішність слухачів у відповідних журналах. 

 

Процес оцінювання 

З метою удосконалення та розвитку КСЛ існує система зворотного зв’язку та оцінки, в якій беруть участь 

слухачі, ДК, зовнішні установи та окремі особи, які беруть участь у навчанні. Це гарантує, що зміни, які будуть потрібні 

в короткостроковій, а також у довгостроковій перспективі, будуть враховані. 

Відгуки слухачів 

Наприкінці кожного модуля та навчального курсу кожен слухач повинен надати індивідуальний анонімний 

відгук. КомНГ відповідає за проведення опитування у системі дистанційного навчання, повідомляє ДК про важливі 
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питання, якщо необхідно, для подальшого розгляду наприкінці курсу. Мета полягає в тому, щоб встановити, якою мірою 

цілі та завдання були досягнуті, та визначити, якою мірою освітня діяльність та безпосередньо зміст програми повинні 

вдосконалюватися або змінюватися. 

Викладачі 

Директори модулів, які беруть участь у плануванні та реалізації освітнього процесу, подають звіт щодо 

результатів проведення кожного модуля за результатами анонімного анкетування (опитування) слухачів. 

Директори модулів (ДМ) відіграють ключову роль у розробленні матеріалів модулів. 

Вони повинні: 

готувати необхідні запитання і матеріали, необхідні для проведення зворотного зв’язку; 

збирати та аналізувати відгуки слухачів, тести, інші завдання під час модуля; 

представити свої висновки та рекомендації АДК; 

готувати Звіт про результати вивчення матеріалів модуля, коментуючи обсяг досягнутих цілей і завдань, та дати 

рекомендації щодо змін цілей, завдань, розподілу часу. 

Звіт про оцінювання курсу 

На основі відгуків слухачів та Звітів про результати вивчення матеріалів модуля, АДК робить Звіт про оцінку 

курсу.  

Процес внутрішньої звітності у поєднанні з будь-якими звітами про перевірку є важливими факторами для  

вдосконалення КСЛ. Зміни, які необхідно буде внести до майбутнього КСЛ, реалізуються АДК. 

Огляд роботи слухачів 

АДК та КГ проводять регулярні зустрічі для обговорення прогресу та результатів роботи слухачів. КГ проводять 

бесіди зі слухачами, надають поради та рекомендації щодо необхідних удосконалень, визначають теми, на яких слід 

зосередитися, і, якщо необхідно, розробляють індивідуальний план для управління розвитком. Цей регулярний огляд 

полегшує виявлення випадків недостатньої ефективності та прогресу, а також вжиття своєчасних коригувальних дій для 

того, щоб підвищити шанси слухача на досягнення прохідного рівня до кінця курсу. 

Проміжні та підсумкові звіти готуються КГ. Вони розглядаються на семінарах з оцінювання в середині та 

наприкінці курсу і затверджуються АДК. 

Після завершення КСЛ слухачі отримують сертифікат, який відображає ефективність роботи слухачів протягом 

всього курсу. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

 

КУРС ВИЩОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ СТРАТЕГІЧНОГО РІВНЯ (L-4) 

 

М1: ОСНОВИ 

СТРАТЕГІЧНОГО 

ЛІДЕРСТВА 

М 2: МІЖНАРОДНА 

БЕЗПЕКА ТА ЗАГРОЗА З 

БОКУ РОСІЇ 

М 3: МАЙБУТНЄ 

СЕРЕДОВИЩЕ 

БЕЗПЕКИ 

М4: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ 

БЕЗПЕКИ 

   

 

 МІЖНАРО

ДНИЙ 

ТИЖДЕНЬ 

 

СПБО 

 

    

 

 
 

5,2 ЕСТS 5,7 ЕСТS 4,4 ЕСТS 6,3 ЕСТS 

М 5: ОСНОВИ 

УПРАВЛІННЯ 

СТРАТЕГІЧНИМИ 

РЕСУРСАМИ 

М6: ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ 

ОБОРОНИ ДЛЯ 

СТРИМУВАННЯ ТА 

ВІДСІЧІ 

ПОВНОМАСШТАБНОЇ 

ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 

  

    

 

 

    

 

6,6 ЕСТS  9,8 ЕСТS   
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МОДУЛЬ 1: “ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ЛІДЕРСТВА”.  

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність до розвитку риторичної культури офіцера-лідера стратегічного рівня; 

здатність застосування теоретичних та концептуальних інструментів, що мають використовувати лідери 

стратегічного рівня; 

здатність до розвитку управлінських навичок, властивих керівникам стратегічного рівня; 

здатність застосовувати навички роботи з платформою дистанційного навчання. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Публічно презентувати результати діяльності з досліджуваної проблеми перед аудиторією, вести ефективну 
комунікацію. Управляти аудиторією під час публічного виступу, аргументовано відстоювати власну думку, вести 

полеміку. 
2. Володіти законами логіки та критичного мислення у процесі управлінської діяльності на стратегічному рівні. 
3. Реалізовувати принцип гендерної рівності у процесі управлінської діяльності на стратегічному рівні як базовий 

принцип сучасного демократичного суспільства. 
4. Уміти використовувати елементи розподіленого лідерства, формувати та працювати в команді.  

Всього на модуль виділяється 157 година, з них: під керівництвом викладача – 64 години, самостійної підготовки 
– 93 годин. 

Оцінювання за модуль включає: 

оцінювання проведення публічної презентації результатів дослідження (Есе) на тему: “Проблеми стратегічного 

лідерства у сфері національної безпеки та оборони”, із загальною оцінкою від 0 до 10 балів. 

Слухач самостійно обирає проблему, на якій буде фокусуватись його робота, формулює тему і погоджує з 

викладачем. 

Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за есе 

(30%), оцінка за презентацію есе (40%).  

Директор модуля - полковник Хміляр Олег Федорович, доктор психологічних наук, доцент, начальник кафедри 
суспільних наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 
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МОДУЛЬ 2: “МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА ТА ЗАГРОЗА З БОКУ РОСІЇ” 

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність застосовувати теорію міжнародних відносин, інструменти сили та аналізувати основні напрями 

зовнішньої політики провідних країн світу та країн регіону, діяльність основних глобальних та регіональних безпекових 

організацій, глобальний та регіональний ландшафт безпеки; 

здатність аналізувати події, що виникають внаслідок реалізації стратегій Росії і трансатлантичного співтовариства, 

а також вивчення основних аспектів російської зовнішньої і внутрішньої політики, а також її політики безпеки та 

оборони; 

здатність оцінювати виклики та небезпеки Росії для регіональної безпеки та міжнародного порядку. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Володіти знаннями щодо основних тенденцій розвитку світового політичного процесу, роботи міжнародних 

інституцій, норм міжнародного права та суті міжнародних договорів, а також методикою оцінювання ефективності 

діяльності міжнародних інституцій безпеки в протидії гібридним загрозам міжнародному миру і безпеці.  

2. Вміти організовувати процес вироблення рішень щодо співпраці України з ситуативними і стратегічними 

партнерами для забезпечення національної безпеки. 

3. Володіти знаннями щодо аналізу сутності політики Росії щодо України та застосовувати дипломатичні, 

міжнародно-правові механізми щодо вирішення російсько-українського конфлікту. 

4. Вміти синтезувати спектр заходів та підходів, що можуть використовуватись в процесі міжнародного 

співробітництва для вирішення проблем, пов’язаних з викликами європейській безпеці та міжнародному порядку.  
 

Всього на модуль виділяється 170 години, з них: під керівництвом викладача – 82 годин, самостійної підготовки – 

88 години. 
 

Оцінювання за модуль включає: 

оцінювання проведення захисту індивідуального проекту “Механізми досягнення РФ політичних цілей в Україні” 
(за обраною сферою безпеки або комплексний підхід) із загальною оцінкою від 0 до 10 балів.  

Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за 
індивідуальний проект (30%), оцінка за презентацію індивідуального проекту (40%). 

Директор модуля - працівник ЗС України провідний науковий співробітник кафедри стратегії національної 
безпеки та оборони Клименко Володимир Степанович кандидат політичних наук, доцент 
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МОДУЛЬ М3 “ МАЙБУТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ БЕЗПЕКИ” 

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність визначити тенденції розвитку безпекового середовища, аналізувати досвід стратегічного управління 

конфліктами, використовувати їх для розроблення можливих сценаріїв майбутнього; 

здатність враховувати історичні приклади використання воєнної сили та її ролі, оцінювати переваги та недоліки 

застосування воєнної сили в різних воєнних конфліктах; 

здатність досліджувати поточні конфлікти та розрізняти різнотипи управління конфліктами (наприклад, 

колективна оборона, операції з реагування на кризи тощо); 

здатність оцінювати радикальний вплив на характер воєнних конфліктів передових інноваційних технологій; 

здатність досліджувати інші (невійськові) інструменти влади, такі як економічний тиск, енергетична, інформаційна 

та торгівельна війна, тощо; 

здатність формувати придатні для оборонного планування сценарії можливих конфліктів, до яких може бути 

втягнута Україна. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Оцінювати поточні та історичні приклади використання військової сили та усвідомлювати актуальність 

військового панування в майбутньому. 

2. Визначити основні риси воєнних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати 

середовище безпеки в контексті сучасних та майбутніх воєнних конфліктів. 

3. Розуміти потенційний вплив розвитку технологій на майбутні воєнні конфлікти. 

4. Визначати потенціали та інструменти влади необхідні для управління конфліктом, визначати шляхи 

комплексного застосування військових та/або невійськових способів для досягнення політичних цілей. 

5. Вміти застосовувати технології формування сценаріїв можливих воєнних конфліктів та оцінювати моделі 

управління конфліктами. 

6. Розрізняти потенційні характеристики майбутніх конфліктів та можливість використання в них збройних сил. 

Всього на модуль виділяється 133 години, з них: під керівництвом викладача – 58 годин, самостійної підготовки – 

75 годин. 
 

Оцінювання за модуль включає: 
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оцінювання проведення захисту групового проекту “Сценарій розвитку воєнного конфлікту” із загальною оцінкою 
від 0 до 10 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного контролю (30%), 
оцінки за груповий проект (30%), оцінка за презентацію групового проекту (40%). 

Директор модуля - Працівник. ЗС України професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони 
Потомський Юрій Володимирович кандидат військових наук, доцент 

 

МОДУЛЬ М4 “ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ” 

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність прогнозувати небезпеки та загрози національній безпеці держави;  

здатність оцінювати поточний стан середовища безпеки, останні ключові рішення та події у галузі воєнної 

політики України та стратегічного планування; 

здатність оцінювати вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, що впливають на формування стратегії воєнної 

безпеки; 

здатність застосовувати засади стратегічного планування та стратегічного планування застосування розвитку 

Збройних Сил України; 

здатність оцінювати ефективність реалізації заходів зі стратегічних комунікацій та генерувати спроможності зі 

стратегічних комунікацій; 

здатність формувати стратегію воєнної безпеки на основі методу “цілі-шляхи-засоби” та застосовувати інші 

підходи до визначення шляхів реалізації національних інтересів та досягнення цілей. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Оцінювати характер, роль та еволюцію стратегії національної та воєнної безпеки України, а також стратегій 

інших держав, альянсів та міжнародних організацій. 

2. Досліджувати взаємозв'язок між національним та міжнародним контекстом, а саме: зовнішніми викликами і 

загрозами, метою (потрібним кінцевим станом), шляхами та засобами, при формуванні стратегії воєнної безпеки. 

3. Оцінювати ризики, що виникнуть при реалізації розробленої стратегії. 

4. Розуміти проблеми стратегічного планування застосування та стратегічного планування розвитку Збройних Сил 

в інтересах підготовки до ведення широкого спектру операцій. 

5. Оцінювати ефективність реалізації стратегічних комунікацій та забезпечувати цілісну та об’єктивну 
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комунікацію шляхом комплексної координації зусиль зі стратегічних комунікацій. 

6. Вміти застосовувати метод “цілі-шляхи-засоби” при розробленні стратегії воєнної безпеки і працювати в 

колективі в ході обґрунтування стратегічних рішень у сфері воєнної безпеки 

Всього на модуль виділяється 188 годин, з них: під керівництвом викладача – 98 годин, самостійної підготовки – 

90 годин. 

 

Оцінювання за модуль включає: 

оцінювання проведення захисту колективного проекту за темою “Стратегія нейтралізації визначених загроз 
національній безпеці” із загальною оцінкою від 0 до 10 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування 
результатів поточного контролю (30%), оцінки за колективний проект (30%), оцінка за презентацію результатів 
колективного проекту (40%). 

Директор модуля - працівник ЗС України Косєвцов В’ячеслав Олександрович доктор військових наук, професор, 
Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри стратегії національної безпеки та оборони Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського 
 

 

 

МОДУЛЬ М5 “ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМИ РЕСУРСАМИ ” 

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність аналізувати тенденції економічного розвитку в інтересах СБіО, аналізувати сучасний досвід і 

здійснювати управління; 

здатність запроваджувати інноваційні технології, які мають позитивний вплив на економіку держави в інтересах 

національної безпеки  і оборони України; 

 здатність здійснювати оборонне планування в умовах можливих ресурсних обмежень в інтересах національної 

безпеки і оборони України. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Визначати основні риси економічних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна, комплексно оцінювати 
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середовище безпеки  в контексті сучасних та майбутніх економічних конфліктів. 

2. Розуміти потенційний вплив розвитку економіки на майбутні воєнні конфлікти. 

3. Використовувати інноваційні технології під час оборонного планування. 

4. Оцінювати як фінансові, матеріальні, інфраструктурні та кадрові рішення впливають на здатність впровадження 

стратегії воєнної безпеки. 

5. Формувати рекомендації щодо ефективного оборонного менеджменту. 

6. Оцінити вплив обмеженості у ресурсах на оборонне планування.  

Всього на модуль виділяється 198 годин: під керівництвом викладача – 96 годин, самостійної підготовки – 102 

годин. 

Оцінювання за модуль включає: 

оцінювання проведення захисту колективного проекту за темою  “Ресурсне забезпечення розробленої стратегії” 

під час воєнно-економічної гри із загальною оцінкою від 0 до 10 балів. Слухачі оцінюють ресурси, необхідні для 

реалізації розробленої ними стратегії. Загальна оцінка за модуль складається шляхом врахування результатів поточного 

контролю (30%), оцінки за колективний проект (30%), оцінка за презентацію результатів колективного проекту (40%). 

Директор модуля - полковник Луцик Юлія Олександрівна кандидат економічних наук, начальник кафедри 

економіки та фінансового забезпечення Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

 

МОДУЛЬ М6 “ЗАСТОСУВАННЯ СИЛ ОБОРОНИ ДЛЯ СТРИМУВАННЯ ТА ВІДСІЧІ  

ПОВНОМАСШТАБНОЇ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ” 

Мета модуля оволодіння слухачами таких компетентностей: 

здатність до застосування потенціалів різних інструментів влади України та можливість їх спільного використання 

для протидії загрозі з боку Російської Федерації; 

здатність скласти всебічну оцінку стримування в теорії та на практиці, як в історичному, так і в сучасному 

контексті; 

здатність до вироблення варіантів стратегій стримування Росії в існуючому безпековому середовищі. 

Модуль завершується воєнно-стратегічною грою “Пропозиції до плану оборони держави”.  

Очікується, що слухачі опрацюють пропозиції щодо посилення міжвідомчої співпраці та залучення міжнародної 
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допомоги в інтересах стримування Росії від широкомасштабної збройної агресії. 

Програмні результати навчання (спроможності): 

1. Оцінювати тенденції регіональної безпеки і загрози та їх вплив на Україну. 

2. Вміти визначати і систематизувати основні джерела інформації, необхідні для аналізу існуючого рівня та 

реальних потреб стримування. 

3. Вміти визначати невідповідності між сучасними потребами у стримуванні та фактичним рівнем потенціалу 

стримування. 

4. Вміти визначати найважливіші заходи міжвідомчої взаємодії щодо стримування та оборони і визначити їх 

пріоритетність. 

5. Планувати та розвивати інтегроване використання всіх інструментів влади в інтересах стримування у 

інноваційний, гнучкий і систематичний спосіб і у відповідному існуючій ситуації форматі. 

6. Оцінювати рівень та ефективність діючої співпраці між складовими сектору безпеки та іншими інституціями у 

створенні потенціалу стримування. 

7. Формулювати та подавати пропозиції щодо вдосконалення міжвідомчої співпраці для досягнення більш 

ефективного стримування. 

Всього на модуль виділяється 295 годин, з них: під керівництвом викладача – 130 годин, самостійної підготовки – 

165 годин. 

Всього на навчання відведено 1147 годин, з них: під керівництвом викладача – 534 годин, самостійної підготовки 

– 613 годин. 

Вивчення змісту навчального плану-програми здійснюється проведенням лекційних, групових та практичних 

занять, семінарів, круглих столів,практичних тренінгів, самостійних занять слухачів з навчальним матеріалом, публічних 

презентацій отриманих результатів досліджень та захистів індивідуальних і колективних проектів. 

Передбачено проведення воєнно-політичної, воєнно-економічної гри, методичної стратегічної задачі та воєнно-

стратегічної гри. 

 

 

 

Оцінювання за модуль включає: 
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оцінювання проведення захисту колективного проекту за темою  “Пропозиції до плану оборони України” під час 

воєнно-стратегічної гри із загальною оцінкою від 0 до 10 балів. Загальна оцінка за модуль складається шляхом 

врахування результатів поточного контролю (30%), оцінки за колективний проект (30%), оцінка за презентацію 

результатів колективного проекту (40%). 

Директор модуля - працівник ЗС України Телелим Василь Максимович доктор військових наук, професор, 

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки професор кафедри 

стратегії національної безпеки та оборони інституту державного військового управління Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського. 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання результатів підсумкового контролю навчальних досягнень слухачів здійснюється за 100-бальною 

шкалою, за шкалою ЄКТС та національною шкалою. 

Оцінювання за шкалою ECTS здійснюється згідно табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання: 100-бальна, ECTS та національна 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диференційованого 

заліку, проекту, есе 
для заліку без оцінки 

90 - 100 A відмінно 

зараховано 

80 - 89 B 
добре 

65 - 79 C 

55 - 64 D 
задовільно 

50 - 54 E 

35 - 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням модулю 

не зараховано з обов'язковим 

повторним вивченням модулю 

 

Критерії оцінювання знань і вмінь слухача за результатами вивчення навчального матеріалу модуля наступні: 

А – оцінка “відмінно” – Слухач має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень теорії, може не тільки 

вільно сформулювати, але й самостійно застосовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний 

вирішувати проблемні питання. Відповідь слухача відрізняється точністю формулювань, логікою, достатнім рівнем 

узагальненості знань. 

В – оцінка “добре” – Слухач знає i може самостійно сформулювати основні визначення та пов'язати їх з реальними 

явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в 

практичній діяльності. Слухач може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна.  

С – оцінка “добре” – Слухач знає i може самостійно сформулювати основні визначення та пов'язати їх з реальними 

явищами, може привести вербальне формулювання основних положень теорії, навести приклади їх застосування в 
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практичній діяльності, але не завжди може їх обґрунтувати. Слухач може самостійно застосовувати знання в 

стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим. 

D – оцінка “задовільно” – Слухач володіє більшою частиною навчального матеріалу, але викладає його не досить 

послідовно і логічно, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для аналізу конкретних ситуацій, нечітко 

формулює основні теоретичні положення та причинно-наслідкові зв’язки. 

Е – оцінка “задовільно” – Слухач володіє більшою частиною навчального матеріалу, але викладає його не досить 

послідовно і логічно, допускає істотні пропуски у відповіді, не завжди вміє інтегровано застосувати набуті знання для 

аналізу конкретних ситуацій, нечітко, а інколи й невірно формулює основні теоретичні положення та причинно-

наслідкові зв’язки. 

FX – оцінка “незадовільно” з можливістю повторного складання екзамену (заліку) – Відповідь слухача при 

відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, зумовлена нечіткими уявленнями про систему 

технічного забезпечення. У відповіді цілком відсутня самостійність.  

F -– оцінка “незадовільно” з обов'язковим повторним вивченням модуля – Слухач знайомий лише з деякими 

основними поняттями та визначеннями навчальної дисципліни, за допомогою викладача може сформулювати лише 

деякі основні положення теорії. 

В основу системи оцінювання покладено контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-

пізнавальну діяльність слухачів у процесі навчання.  

Метою оцінювання є: 

інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців; 

підвищення мотивації слухачів до активного, свідомого навчання, систематичної самостійної роботи та 

відповідальності за результати навчальної діяльності;  

встановлення постійного зворотного зв’язку з кожним слухачем та своєчасне коригування його навчальної 

діяльності; 

забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні; 

підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки слухачів. 
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