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КУРС ВИЩОГО КЕРІВНОГО СКЛАДУ (L-4) 

 

Загальні відомості 

1. Інформація про ВВНЗ. 

 

Повна назва ВВНЗ Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського 

ПІБ керівника ВВНЗ Сиротенко Анатолій Миколайович 

Посилання на офіційний веб-сайт 

ВВНЗ 

https://nuou.org.ua/ 

 

2. Загальна інформація про освітню програму, яка подається на 

інституційний аудит. 

 

Назва ОП Курс вищого керівного складу (L-4) 

Рівень професійної військової освіти Другий (базовий) рівень професійної 

освіти 

Термін навчання на освітній програмі 6 місяців 

Форми здобуття освіти на ОП Очна 

Структурний підрозділ (кафедра або 

інший підрозділ), відповідальний за 

реалізацію ОП 

Кафедра стратегії національної 

безпеки та оборони інституту 

державного військового управління 

Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського 

Інші навчальні структурні підрозділи 

(кафедра або інші підрозділи), 

залучені до реалізації ОП 

Кафедра управління військами, 

кафедра розвідки, кафедра ракетних 

військ і артилерії, кафедра керівництва 

військами (силами) в мирний час, 

кафедра оперативного та бойового 

забезпечення, кафедра технічного 

забезпечення, кафедра тилового 

забезпечення, кафедра зв’язку та АУВ, 

кафедра суспільних наук, кафедра 

правового забезпечення, кафедра 

морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил), 

центр стратегічних комунікацій, 

кафедра економіки. 

Місце (адреса) провадження освітньої 

діяльності за ОП 

Київ, Повітрофлотський проспект 28 

https://nuou.org.ua/


Освітня програма передбачає 

присвоєння професійної кваліфікації 

так 

Професійна кваліфікація, яка 

присвоюється за ОП (за наявності) 

Професіонал у сфері оборони, офіцер 

військового управління стратегічного 

рівня 

Мова (мови) викладання українська 

Обсяг набору на ОП у відповідному 

навчальному році 

Перший набір – 16 (січень-липень 

2020 року); 

Другий набір – 29 (серпень-грудень 

2020 року) 

Контингент здобувачів (чол.): 

L-3 – Курс офіцерів об’єднаних 

оперативних штабів оперативного 

рівня 

Офіцери, які зараховані до резерву 
кандидатів для просування по службі 
на посади у військових частинах 
(підрозділах) Збройних Сил України 
за штатно-посадовою категорію не 
нижче “полковник” 

 

3. Інформація про площі ВВНЗ, станом на момент подання відомостей про 

самооцінювання, кв. м. 

 

Загальна площа 128993,4 

Навчальна площа 47823,2 

Усі приміщення ВВНЗ так 

 

4. Поля для завантаження документів щодо ОП: 

 
Назва документа(ів) Поле для завантаження документів 

Освітня програма Х 
Навчальний план за ОП Х 
Рецензії та відгуки 
роботодавців 

Х 

 

5. Інформація про наявність у справі інформації з обмеженим доступом 

 

Справа не містить інформацію з обмеженим доступом 



 

1. Проектування та цілі освітньої програми 

 
Якими є цілі НПП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї 

програми? 
Ціль НПП  Підготовка посадових осіб – військовослужбовців, які 

зараховані до резерву кандидатів для просування по службі на посади 
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. 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі 

НПП відповідають місії та стратегії ЗВО.  

 

Основним напрямом діяльності Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського (статут Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського  

https://nuou.org.ua/assets/files/statut-nuou-2019.pdf) є підготовка військових 

фахівців з вищою освітою для подальшої служби на посадах офіцерського 

(начальницького) складу з метою задоволення потреб Збройних Сил України 

та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а 

також правоохоронних органів та збройних сил іноземних держав.  

Як зазначено у Стратегії Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського, місією університету є задоволення потреб 

складових Сектору безпеки і оборони України, у першу чергу Міністерства 

оборони і Збройних Сил України, в лідерах з широким інтелектуальним 

горизонтом шляхом надання високоякісних освітніх послуг, розроблення 

якісної наукової та науково-аналітичної продукції за результатами 

фундаментальних і прикладних досліджень у сфері національної безпеки і 

оборони (https://nuou.org.ua/assets/documents/nduu-strategy-2025.pdf). 

Цілі освітньої програми відповідають місії та стратегії університету. 

Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих 

сторін (стейкхолдерів) були враховані під час формулювання цілей та 

програмних результатів навчання ОП: 

 

- здобувачі професійної освіти: 

при розробленні НПП враховано бажання здобувачів професійної освіти 

отримати кваліфікацію офіцера стратегічного рівня, а також збільшити знання, 

навички та уміння лідера стратегічного рівня;  

 

https://nuou.org.ua/assets/documents/nduu-strategy-2025.pdf


- роботодавці: 

в розробленні НПП брали участь представники Головного управління 

доктрин  

та підготовки Генерального штабу Збройних Сил України (в якості 

роботодавця); 

 

- академічна спільнота: 

при розробленні НПП враховано вимоги керівництва Міністерства оборони 

України, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу 

Збройних Сил України.  

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання НПП 

відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці  

Цілі НПП та програмні результати навчання відповідають тенденціям 

розвитку управлінських навичок, знань та вмінь лідера на стратегічному рівні 

Цілі та програмні результати навчання НПП щорічно переглядаються і 

корегуються з врахуванням рішень науково-методичних семінарів і науково-

практичних конференцій за участю академічної спільноти, роботодавців та 

випускників, а також рекомендацій діючих лідерів стратегічного рівня. 

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання НПП було враховано галузевий та регіональний 

контекст  

 

При час формулювання цілей та визначення програмних результатів 

навчання враховано вимоги щодо підготовки офіцера стратегічного рівня: 

Воєнної доктрини України, затвердженої Указом Президента України від 24 

вересня 2015 року № 555/2015, (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17); 

Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом 

Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 

Державної програми розвитку ЗСУ на період до 2020 року 

(http://www.mil.gov.ua/content/oboron_plans/National-program-2020_uk.pdf ) 

Регіональний контекст не відіграє вагому роль для функціонування НПП, 

оскільки випускники проходять військову службу у всіх регіонах України.  

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних 

результатів навчання НПП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та 

іноземних програм 

При формулюванні цілей та визначенні програмних результатів НПП 

враховувався досвід аналогічних освітніх програм академії оборони 

Сполученого королівства Велика Британія, Балтійського оборонного коледжу 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555/2015#n17


2. Структура та зміст освітньої програми 

Яким є обсяг НПП (у кредитах ЄКТС)? Для НПП 2019 року  38,2 

кредитів ЄКТС 
Продемонструйте, що зміст НПП відповідає предметній області заявленої для 
неї спеціальності (спеціальностям, якщо освітня програма є 
міждисциплінарною)?  

 
Метою навчання 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. 

Головним завданням курсу є розвиток у слухачів управлінських 
компетентностей, що властиві керівникам стратегічного рівня через 
ознайомлення з основними стратегічними теоріями та моделями стратегічного 
лідерства, а також поглиблення теоретичних знань та вдосконалення вмінь і 
практичних навичок щодо: 

використання наукового та методологічного апарату оцінювання 
складних явищ стратегічного рівня і розроблення стратегій; 

розроблення письмових робіт з проблематики стратегічного рівня та 
публічної презентації отриманих висновків перед аудиторією керівників 
стратегічного рівня;  

оцінювання доцільності застосування основних положень теорії 
міжнародних відносин, геополітики та влади; 

обґрунтовування варіантів сукупності заходів з протидії актуальним 
загрозам національним інтересам у воєнній сфері; 

оцінювання ролі та впровадження демократичного цивільного контролю в 
управління сектором безпеки і оборони України; 

застосування основ філософії командування на досягнення кінцевої мети 
та інших сучасних управлінських концепцій; 

визначення рушійних сил і тенденції розвитку світового політичного 
процесу, ролі та місця в ньому України; 

використання основ стратегічного управління ресурсами в практичній 
діяльності для організації та здійснення оборонного планування; 

формування підходів до ефективного оборонного планування, 
враховуючи сценарії воєнних конфліктів, до яких може бути втягнута Україна; 

оцінювання впливу кадрових, фінансових, інфраструктурних та інших 
ресурсних рішень на реалізацію стратегії воєнної безпеки держави;  

формування стратегії воєнної безпеки держави та аналізувати можливості 
її реалізації; 

планування та інтегрованого застосування необхідних інструментів влади 



в інтересах стримування й відсічі збройної агресії; 
організації й підтримання взаємодії всіх суб’єктів забезпечення 

національної (воєнної) безпеки для посилення міжвідомчої співпраці та 
залучення міжнародної допомоги в інтересах стримування й відсічі збройної 
агресії проти України. 

Опишіть, яким чином НПП та навчальний план передбачають практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, 

необхідні для подальшої професійної діяльності. 

  

Практична підготовка випускників НПП спрямована на підготовку до 

виконання службових обов'язків за посадовим призначенням. 

Основними формами практичної підготовки є публічний виступ, 

підготовка та захист есе, індивідуального, групового та трьох колективних 

проектів, участь у проведенні воєнно-політичній, воєнно-економічній та 

воєнно-стратегічній іграх. 

Продемонструйте, що НПП дозволяє забезпечити набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які 

відповідають цілям та результатам навчання НПП  

 

Зміст НПП (освітніх компонентів) передбачає набуття соціальних 

навичок (soft skills), так: 

індивідуальні навички формуються освітніми компонентами  “Основи 

стратегічного лідерства”, “Основи концепції “Командування на досягнення 

кінцевої мети” (Mission Command)”, “Міжнародна безпека та загроза з боку 

Росії”, “Майбутнє середовище безпеки”, “Забезпечення національної 

безпеки”, “Застосування сил оборони для стримування та відсічі 

повномасштабної збройної агресії”, “Основи управління стратегічними 

ресурсами”; 

комунікативні навички формуються освітніми компонентами  

“Військова риторика у структурі стратегічного лідерства”, “Теорія і 

практика дистанційного навчання у Збройних Силах України”;  

управлінські навички формуються в ході підготовки та захисту 

групового та трьох колективних проектів. 

Формами та методами навчання, що сприяють набуттю соціальних 

навичок є: робота в малих групах, проблемне навчання, ділові ігри, 

моделювання ситуацій, кейси, тренінги, семінари, круглі столи, доповіді, 

виконання та захист індивідуальних завдань, самонавчання тощо.  

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих 

освітніх компонентів НПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням 

здобувачів професійної освіти (включно із самостійною роботою)? 

 

При встановлені співвідношення обсягу окремих освітніх компонентів 

НПП (у кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів професійної 



освіти (включно із самостійною роботою) Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського керується вимогами наказів Міністерства 

оборони України від 09.01.2020 № 4 “Про затвердження Положення про 

особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних 

закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти”. 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу слухача, 

регламентується навчальним (робочим навчальним) планом і складає не 

менше ніж 1/2 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

конкретного модуля.  

Відповідно до навчального плану аудиторне навантаження здобувачів 

професійної освіти складає до 46,5%, самостійна робота більше 53,5%. 

Результати опитування курсантів показують, що їм вистачає часу на 

самостійну роботу (http://adl.mil.gov.ua/course/index.php?categoryid=1146). 

Якщо за НПП здійснюється підготовка здобувачів професійної освіти за 

дуальною формою освіти, продемонструйте, яким чином структура освітньої 

програми та навчальний план зумовлюються завданнями та особливостями 

цієї форми здобуття освіти. 

 

Підготовка здобувачів професійної освіти за дуальною формою освіти за 

даною НПП передбачена та здійснюється за допомогою платформи 

дистанційного навчання університету MOODLE 20% занять кожного 

начального модуля винесені на проведення в аудиторії, 80% - винесені до 

самостійного вивчення через платформу дистанційного навчання. При цьому 

тематика “закритих” занять викладається виключно в аудиторії. 80% занять 

шостого модуля виклаються виключно в аудиторії, решта самостійно – через 

завдання у режимі “offline”. 

 

http://adl.mil.gov.ua/course/index.php?categoryid=1146


3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання 

Презентація навчальної план-програми курсів вищого керівного складу (L-4) для 

вступників викладена на сайті університету за посиланням: 

https://nuou.org.ua/osvita/leadership-courses.html, а повна версія план-програми для 

слухачів викладена на платформі дистанційного навчання за посиланням: 

https://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=8 

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність 

для учасників освітнього процесу?  

 

Механізм визнання результатів неформальної освіти нормативно-правовою 

базою Міністерства оборони України не передбачений. 

 

 4. Навчання і викладання за освітньою програмою 

 
Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП 
сприяють досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання 

на відповідні документи коротке поле 

 

Підготовка слухачів за даною НПП здійснюється за очною (денною) 

формою здобуття освіти.  

Формами навчальної роботи, які передбачені наказом МОУ від 

09.01.2020 № 4 та Положенням про організацію освітнього процесу у НУОУ 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf) є: навчальні заняття, 

самостійна робота курсантів, практична підготовка, контрольні заходи.  

Досягнення програмних результатів навчання відбувається шляхом 

поєднанням указаних форм навчальної роботи, із урахуванням вимог наказу 

МОУ від 25.04.2016 № 216 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0216322-16), 

видів навчальних занять (лекція, практичне, семінарське, групове заняття, 

групова вправа, тактичне (тактико-спеціальне) заняття, консультація) та 

методів їх проведення (лекційно-пояснювальний, практичний, наочний, 

метод проблемного навчання, тощо).  

Невід’ємними елементами є робота з літературою, а також застосування 

інноваційних технологій та комп’ютерних засобів навчання.  

Самостійна робота сприяє формуванню у слухачів культури розумової 

праці, самостійності та ініціативи у пошуку та набутті знань.  

Залежно від змісту та особливостей кожного освітнього компоненту 

застосовується диференційний підхід до вибору методів навчання, поєднання 

яких забезпечує опанування не лише знань та практичних навичок з окремих 

освітніх компонентів, а і надає можливість побачити проблему в комплексі та 

визначити міждисциплінарні зв’язки для її вирішення. 

https://nuou.org.ua/osvita/leadership-courses.html
https://adl.mil.gov.ua/course/view.php?id=8
https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0216322-16


Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання 

відповідають вимогам студентоцентрованого підходу? Яким є рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти методами навчання і викладання 

відповідно до результатів опитувань?  
 

Форми і методи навчання в рамках освітніх компонентів ґрунтуються на 

увазі та повазі до розмаїтості слухачів та їхніх потреб уможливлюючи гнучкі 

навчальні траєкторії. Введення наказом Міністерства оборони України 

25.04.2016 № 216 вдосконалення практичної підготовки курсантів на період 

навчання за спеціалізацією, дає можливість здійснювати коригування 

способів подачі матеріалу та гнучкого використання різноманітних методів 

навчання. При цьому слухач може самостійно або при допомозі та сприянні 

науково-педагогічного працівника набувати необхідні компетентності, 

колективно розв’язувати проблеми в групі. Це заохочує у слухачів почуття 

незалежності водночас із забезпеченням належного наставництва з боку 

науково-педагогічного працівника, розвиває взаємоповагу у стосунках 

слухача і викладача.  

Слухачоцентрований підхід реалізується також через участь слухачів в 

органах управління (вчена рада інституту, університету) та наявністю 

належних процедур реагування на скарги слухачів.  

Рівень задоволеності слухачів вивчається шляхом проведення серед них 

опитувань, яке регулярно організовується в університеті, а також плановими 

зустрічами підрозділів слухачів з керівництвом інституту, університету. 

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів 

навчання і викладання на НПП принципам академічної свободи  
 

Для здобувачів і науково-педагогічних працівників під час реалізації 

освітнього процесу за НПП забезпечується академічна свобода, яка полягає у 

самостійності і незалежності учасників освітнього процесу під час 

провадження науково-педагогічної та наукової діяльності, що здійснюється 

на принципах свободи слова і творчості, поширення знань та інформації, 

проведення наукових досліджень і використання їх результатів.  

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” і Положення про 

організацію освітнього процесу у НУОУ 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf) науково-педагогічні 

працівники мають можливість творчо наповнювати зміст дисциплін, вносити 

пропозиції на обговорення предметно-методичної комісії та на засідання 

кафедри щодо змін в робочі програми навчальних дисциплін (у т.ч. з 

урахуванням досвіду АТО та ООС), обирати методи та способи навчання для 

ефективного засвоєння знань, проводити заняття із застосуванням сучасних 

технологій.  

Академічна свобода слухачів досягається шляхом надання їм права 

вільно обирати теми індивідуальних завдань (есе), курсових, магістерських 

робіт, наукової роботи та керівника під час роботи у науковому гуртку 

https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf


воєнно-наукового товариства слухачів; відвідувати факультативи, брати 

участі в роботі спортивних секцій. 

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу 

надається інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 

порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів  

 

Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, 

порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх компонентів 

заходів доводяться до слухачів наступним чином:  

науково-педагогічним працівником за даним освітнім компонентом під 

час проведення першого заняття в модулі;  

для вхідного та поточного контролю – безпосередньо на занятті перед 

початком проведення контролю;  

для рубіжного контролю – на початку заняття, першого з вивчення 

змістовного модулю;  

для семестрового контролю (заліки, екзамени): на першому занятті з 

вивчення модулю, на консультації щодо проведення контрольного заходу, 

безпосередньо перед початком проведення контрольного заходу;  

програма комплексного екзамену та методичні рекомендації доводяться 

до здобувачів вищої освіти за семестр до початку атестації, під час 

проведення консультацій та безпосередньо перед початком проведення 

контрольного заходу. 

Крім того інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів 

навчання, порядку та критеріїв оцінювання висвітлена в силабусах. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час 

реалізації НПП 
 

Слухачі активно залучаються до наукової роботи. Особливості  

організації наукової роботи здобувачів вищої освіти визначає Положення про 

воєнно-наукові товариства слухачів Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/polozhennya-nt-1.doc). У викладанні ряду 

навчальних дисциплін НПП використовуються форми і методи навчання, 

засновані на дослідженнях (наприклад, проведення групових вправ, 

командно-штабних ігор). На цих заняттях слухачі під керівництвом науково-

педагогічного працівника призначаються на посади ОВУ та приймають 

рішення за відповідною посадою. 

Крім того, слухачі проводять дослідження на круглих столах, семінарах 

тощо.   

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином 

викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 

 



Відповідно до вимого Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у 

Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/edu-act-quality.pdf) періодичний перегляд 

навчальних план-програм відбувається за результатами їхнього моніторингу 

як системи періодичного аналізу та оцінювання змісту освітніх програм з 

метою визначення відповідності отриманих результатів освітнім стандартам 

та постійного удосконалення освітніх програм відповідно до перспектив 

розвитку ЗС України. 

Оновлення змісту освітніх компонентів відбувається з урахуванням 

керівних документів (накази, розпорядження, тощо), інформаційно-

аналітичних матеріалів, що надходять до НУОУ від МОУ, ГШ ЗСУ, 

замовників на підготовку військових фахівців, а також досвіду 

безпосередньої участі викладачів в ООС (АТО), перспективних напрямів 

розвитку ЗСУ, постановки на озброєння новітніх зразків ОВТ, зміни форм і 

способів застосування ЗСУ, стандартів НАТО.  

Оновлення матеріалу відбувається наприкінці навчання слухачів та 

навчального року. Щорічно перегляд змісту освітнього компоненту 

обговорюється на засіданнях кафедр та вчених рад.   

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах 

НПП пов’язані із інтернаціоналізацією діяльності ЗВО 

 

Інтернаціоналізація діяльності НУОУ здійснюється в рамках 

міжнародної військової співпраці. Інститут (університет) бере участь в 

Програмі НАТО з питань вдосконалення військової освіти DEEP (Defence 

Education Enhancement Program). Слухачі залучаються до проведення 

міжнародних тижнів НАТО, які проводяться в Національному університеті 

оборони України імені Івана Черняховського. Так, у період з 1 по 5 квітня 

2019 року було проведено за участі представників Оборонного коледжу 

НАТО (м. Рим, Італія) та Школи НАТО (м. Обераммергау, Німеччина) XІХ 

Міжнародний тиждень на тему: “НАТО після Брюссельського саміту та 

виклики XXI століття” (https://nuou.org.ua/u/news/xx-mzhnarodnij-

tizhden.html). 

Крім того, слухачі залучаються до проведення орієнтаційного курсу 

Спільної політики безпеки та оборони, який організовує та проводить 

Європейський оборонний коледж. 

 

5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів професійної освіти та 

академічна доброчесність 

 

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних 
дисциплін НПП дозволяють перевірити досягнення програмних результатів 
навчання? 

https://nuou.org.ua/assets/documents/edu-act-quality.pdf
https://nuou.org.ua/u/news/xx-mzhnarodnij-tizhden.html
https://nuou.org.ua/u/news/xx-mzhnarodnij-tizhden.html


 
Контрольні заходи є необхідним елементом зворотного зв’язку в 

освітньому процесі. Відповідно до наказу МОУ від 09.01.2020 р. № 9, наказу 

МОУ від 25.04.2016 р. № 216 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0216322-

16) та Положення про організацію освітнього процесу у НУОУ 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf) за ОП використовуються 

такі види контролю: вхідний, поточний, самоконтроль, модульний 

(рубіжний), підсумковий.  

Контрольні заходи проводяться з метою визначення відповідності рівня 

сформованих компетентностей та результатів навчання вимогам стандарту 

вищої освіти та професійного стандарту.  

Вхідний контроль проводиться на одному із перших занять за 

завданнями, які відповідають навчальному матеріалу попередніх навчальних 

дисциплін.  

Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або 

письмового експрес-контролю (летючки) під час проведення навчальних 

занять, виступів слухачів при обговоренні питань на семінарських заняттях, а 

також у формі комп'ютерного тестування. Форми проведення поточного 

контролю та критерії оцінки знань під час його проведення визначаються 

відповідною кафедрою.  

Питання для самоконтролю передбачаються у навчальних посібниках 

для кожної теми (розділу), а також у методичних розробках для проведення 

заняття.  

Модульний (рубіжний) контроль може проводитись у формі усного 

опитування, контрольної роботи, тестування тощо.  

Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, 

комбінована, тестування тощо), зміст і структура контрольних завдань, 

екзаменаційних білетів та критерії оцінювання визначаються робочою 

програмою навчальної дисципліни та рішенням кафедри.  

Формами проведення атестації є захист атестаційної роботи, складання 

комплексного (-их) екзамену (-ів) або їх поєднання. Порядок проведення 

захистів атестаційних робіт та критеріїв їх оцінювання визначено у 

відповідних методичних рекомендаціях, що розробляються кафедрою. 

Порядок проведення комплексного екзамену та критерії його оцінювання 

визначаються відповідною програмою комплексного екзамену, що 

розробляються кафедрою.  

Критерії оцінювання знань здобувачів освітньої програми (поточний, 

модульний (рубіжний), підсумковий контроль) визначаються робочою 

програмою навчальної дисципліни та силабусом, враховують ступінь 

досягнення програмних результатів навчання.   

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних 

заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти? 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0216322-16
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0216322-16
https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf


В робочих програмах навчальних дисциплін наведено розподіл балів за 

змістовними модулями, а також вказані бали з кожного контрольного заходу 

з урахуванням їх важливості та трудомісткості, визначені чіткі критерії 

оцінювання. Оцінювання навчальних досягнень курсантів за кількісними 

критеріями здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно); 100-бальною шкалою та шкалою ЄКТС (А, В, С, 

D, E, FX, F) з урахуванням вимог наказу 09.01.2020 р. № 9. 

Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 

оцінювання здобувачів вищої освіти забезпечуються наступною системною 

роботою:  

ґрунтовним підходом до їх планування і формулювання;  

чіткою регламентацією процедур організації контрольних заходів, як 

визначено у Положенні про організацію освітнього процесу у НУОУ 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf);  

наявністю документованих методичних розробок з проведення 

контрольних заходів, які містять питання та критерії оцінювання;  

наявністю в робочих навчальних програмах дисциплін методичних 

вказівок по проведенню контрольних заходів та критеріїв оцінювання;  

роз’яснювальною роботою зі слухачами на першому занятті навчальної 

дисципліни та перед контрольними заходами;  

проведенням консультацій з організації контрольних заходів.   

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та 

критерії оцінювання доводяться до здобувачів вищої освіти? 

 

Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 

доводяться до здобувачів вищої освіти наступним чином:  

науково-педагогічним працівником під час проведення першого заняття 

з навчальної дисципліни;  

для вхідного та поточного контролю – безпосередньо на занятті перед 

початком проведення контролю;  

для модульного (рубіжного) контролю – на початку заняття, першого з 

вивчення змістовного модулю (логічно завершеної частини) навчальної 

дисципліни;  

для семестрового контролю (заліки, екзамени): на першому занятті з 

вивчення навчальної дисципліни, на консультації щодо проведення 

контрольного заходу, безпосередньо перед початком проведення 

контрольного заходу;  

програма комплексного екзамену та методичні рекомендації доводяться 

до здобувачів вищої освіти за семестр до початку атестації, під час 

проведення консультацій та безпосередньо перед початком проведення 

контрольного заходу.   

https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf


Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних 

заходів? Яким чином забезпечується його доступність для учасників 

освітнього процесу?  

 

Процедура проведення контрольних заходів регулюється Положенням 

про організацію освітнього процесу у НУОУ 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf), яке розміщене на сайті 

університету.  

Крім того, процедури проведення контрольних заходів визначені у 

навчальній план-програмі та методичних рекомендаціях щодо захисту 

атестаційних робіт (наявні у методичних фондах кафедр та доступні для усіх 

учасників освітнього процесу).  

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими 

є процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть 

приклади застосування відповідних процедур на НПП 

 

Об’єктивність екзаменаторів забезпечується: рівними умовами для всіх 

здобувачів (тривалість контрольного заходу, його зміст та кількість завдань, 

механізм підрахунку результатів тощо) та відкритістю інформації про ці 

умови, єдиними критеріями оцінки, оприлюдненням строків здачі 

контрольних заходів. Також встановлюються єдині правила перездачі 

контрольних заходів, оскарження результатів атестації.  

Крім того, для об’єктивності проведення захисту курсових робіт 

(проектів) та звітів з усіх видів практик створюється комісія з викладачів 

кафедри, інституту.  

Склад екзаменаційних підкомісій затверджується наказом начальника 

університету. До складу ЕК відповідно до наказу МОУ № 472 від 09.09.2015 

входять представники роботодавців (голова та заступник ЕК, які 

призначаються наказом МОУ) та фахівці-практики з військ (голови 

підкомісій, члени ЕК).  

Випадків оскарження результатів контрольних заходів та атестації 

здобувачів освітньої програми, а також конфлікту інтересів не було.  

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури 

та результатів проведення контрольних заходів? Наведіть приклади 

застосування відповідних правил на НПП  

 

Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних 

заходів визначений розділом IV Наказу Міністерства оборони України від 

09.09.2015 року №472 «Про затвердження Положення про екзаменаційні 

комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів» та п. 5.29 «Положення про 

організацію освітнього процесу НУОУ».  

Прикладів застосування відповідних правил на НПП не було. 

https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf


Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання 

академічної доброчесності? 

 

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної 

доброчесності в НУОУ знайшли відображення у таких нормативно-правових 

документах:  

Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових 

посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, в МОУ та ЗСУ (http://bitec.nuou.org.ua/wp-

content/uploads/2018/12/Codecs-1.pdf); 

наказ начальника Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського від 24.06.2016 № 173 “Про організацію в університеті 

заходів щодо запобігання та виявлення академічного плагіату”;  

наказ начальника Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського від 07.09.2016 № 220 “Про затвердження Положення 

про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, 

навчально-методичних працях, що розробляються в університеті” 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-academ-plagiat.pdf). 

Забезпечення дотримання академічної доброчесності науково-

педагогічними працівниками здійснюється під час провадження освітнього 

процесу шляхом посилання на джерела інформації, дотриманням норм про 

авторське право, контролю за дотриманням академічної доброчесності 

курсантами при проведенні контрольних заходів та об’єктивного оцінювання 

результатів навчання.  

Забезпечення дотримання академічної доброчесності слухачами 

забезпечується самостійним виконанням навчальних завдань, завдань 

поточного та підсумкового контролю, посилань на джерела інформації, 

дотримання норм законодавства на авторське право та надання достовірної 

інформації про результати навчальної діяльності.   

http://bitec.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Codecs-1.pdf
http://bitec.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/Codecs-1.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-academ-plagiat.pdf


Які технологічні рішення використовуються на НПП як інструменти протидії 

порушенням академічної доброчесності?  

 

Технологічні рішення, які використовуються на НПП мають на меті 

створення середовища, в якому учасники свідомо дотримуються принципів 

академічної доброчесності. До них відносяться: 

проведення інформувань науково-педагогічних, наукових працівників та 

слухачів щодо необхідності дотримання стандартів і процедур академічної 

доброчесності;  

формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані у 

наукових та навчальних працях матеріали (запобігання академічному 

плагіату);  

проведення антиплагіатної експертизи курсових та кваліфікаційних 

робіт, наукових робіт воєнно-наукового товариства слухачів, навчально-

методичних та наукових праць учасників освітнього процесу; 

усі підготовлені до друку наукові та навчальні видання обов’язково 

рецензуються, розглядаються на засіданнях кафедр, методичній та вченій 

раді військового інституту;  

автоматизований тестовий контроль та кодування тестових завдань;  

запровадження процедур моніторингу дотримання академічної 

доброчесності (анкетування). 

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів 

вищої освіти НПП? 

 

На сайті НУОУ (http://bitec.nuou.org.ua/?page_id=290) розміщено 

документи щодо виховання академічної доброчесності, правила доброчесної  

поведінки щодо запобігання корупції (http://bitec.nuou.org.ua/wp-

content/uploads/2018/12/BI_mem_PRINT-1-1.pdf) та онлайн-курс з питань 

запобігання і протидії корупції (http://bitec.nuou.org.ua/?page_id=620). 

Для популяризації академічної доброчесності серед здобувачів у НУОУ 

проводиться консультування щодо вимог з написання письмових робіт із 

наголошенням на принципах самостійності, коректного використання 

інформації з інших джерел та уникання плагіату, а також правил опису 

джерел та оформлення цитувань відповідно до наказу начальника 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського від 

24.06.2016 № 173 “Про організацію в університеті заходів щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату” та наказу начальника Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського від 07.09.2016 

№ 220 “Про затвердження Положення про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що 

розробляються в університеті” (https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-

academ-plagiat.pdf).  

http://bitec.nuou.org.ua/?page_id=290
http://bitec.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/BI_mem_PRINT-1-1.pdf
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http://bitec.nuou.org.ua/?page_id=620
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Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? 

Наведіть приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти 

відповідної НПП  

 

За порушення академічної доброчесності науково-педагогічні та наукові 

працівники закладів освіти можуть бути притягнені до академічної 

відповідальності, види якої визначаються наказом начальника Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського від 07.09.2016 

№ 220 “Про затвердження Положення про систему запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що 

розробляються в університеті” (https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-

academ-plagiat.pdf). 

Приклади відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти за даною 

НПП відсутні.  

 

6. Людські ресурси 

 

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується 

необхідний рівень їх професіоналізму? 

 

Конкурсний відбір викладачів на вакантні посади в НУОУ проводиться 

на підставі: ЗУ “Про освіту”, “Про вищу освіту”, наказу МОУ та МОНУ від 

19.10.2016 року № 542/1255 “Про затвердження Інструкції про порядок 

заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних 

працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних 

підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління 

Міністерства оборони України” (https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1461-16), 

Статуту Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського (https://nuou.org.ua/assets/files/statut-nuou-2019.pdf). Брати 

участь у конкурсному відборі мають право особи, які відповідають 

кваліфікаційним вимогам до кандидатів щодо базової вищої освіти, рівня 

наукової кваліфікації, науково-педагогічної та професійної діяльності, іншої 

професійної діяльності за спеціальністю.  

Конкурсний відбір проводиться на засадах: відкритості, гласності, 

законності, рівності прав членів конкурсної комісії, колегіальності прийняття 

рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, 

неупередженого ставлення до кандидатів на зайняття вакантних посад.  

Процедура конкурсного відбору в НУОУ є прозорою і відбувається в 

декілька етапів, кожен з яких дозволяє оцінити рівень професіоналізму 

кандидата на вакантну посаду науково-педагогічного працівника.  

Перший етап. Оголошення конкурсу на вакантну посаду. На цьому етапі 

проводяться співбесіди з кандидатом на заміщення вакантної посади НПП.  

Другий етап. Робота конкурсної комісії. Після отримання від кандидата 

https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-academ-plagiat.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-academ-plagiat.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z1461-16
https://nuou.org.ua/assets/files/statut-nuou-2019.pdf


визначеного набору документів, конкурсна комісія здійснює їх перевірку та 

визначає відповідність вимогам до кандидатури на вакантну посаду НПП. За 

умови позитивного рішення конкурсної комісії, питання розгляду кандидата 

на заміщення вакантної посади НПП виноситься на вчену раду університету.  

Третій етап. Розгляд кандидатури вченою радою університету. На вченій 

раді, її члени ознайомлюються з рішенням конкурсної комісії, обговорюють 

кандидата на предмет відповідності рівня його професіоналізму, морально-

етичних якостей та приймають рекомендаційне рішення шляхом таємного 

голосування.  

Остаточне рішення про призначення кандидата на вакантну посаду НПП 

приймається начальником університету.   

 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу 

 

Представники Головного управління доктрин і підготовкиГенерального 

штабу Збройних Сил України, які є замовниками на підготовку військових 

фахівців, залучаються до організації та реалізації освітнього процесу в 

НУОУ, а саме:  

замовник є основним джерелом вимог щодо змісту підготовки 

військових фахівців та визначення програмних результатів навчання за 

спеціалізацією і беруть безпосередню участь у розробленні професійного 

стандарту та освітньо-професійної програми підготовки за спеціалізацією;  

замовник є ініціатором та приймає безпосередню участь у корегуванні 

змісту підготовки для врахування сучасних особливостей застосування 

військовослужбовців, підрозділів, сил та засобів (у т.ч. досвіду участі у 

бойових діях);  

замовник приймає безпосередню участь у планування, організації та 

проведенні практики та військового стажування; замовник є джерелом 

надходження необхідних для підготовки військових фахівців матеріальних 

засобів, документації, інформаційно-аналітичних матеріалів тощо;  

представники замовника залучаються до проведення окремих 

навчальних занять. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до 

аудиторних занять на НПП професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців 

 

НУОУ активно залучає до аудиторних занять за навчальною план-

програмою професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 

роботодавців.  

Замовник організовує та проводить на базі підпорядкованих військових 

частин заходи практичної підготовки, зокрема практичні заняття.  



Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів 

ОП? Наведіть конкретні приклади такого сприяння 

 

Професійний розвиток НПП забезпечується шляхом проходження 

стажування у військових частинах замовників, стажування у зарубіжних 

навчальних закладах, на курсах підвищення кваліфікації, навчання у 

військових та цивільних ЗВО України, навчання у системі курсової підготовки, 

участі у заходах бойової підготовки військ (сил), участі у заходах 

міжнародного військового співробітництва, а також залучення до виконання 

службових (бойових) завдань в районах проведення ООС.  

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності  

 

У Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського розроблено Положення про щорічне рейтингове оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-60.pdf). Рейтингове оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників є невід’ємним елементом 

запровадження внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

університету, стимулювання підвищення кваліфікації, професіоналізму та 

розвитку творчої ініціативи НПП.  

З метою стимулювання розвитку викладацької майстерності в 

університеті періодично проводяться інструкторсько-методичні, показові, 

відкриті та пробні заняття з залученням НПП. Кращі науково-педагогічні 

працівники заохочуються подяками, грамотами та грошовими преміями. 

Матеріальні та моральні заохочення і регламентуються нормативно-

правовою базою МОУ.  

Науково-педагогічним працівникам, які активно розвивають свою 

викладацьку майстерність, надається пріоритет при призначенні на вищі 

посади.  
 

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси 

 

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси 

(бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-

методичне забезпечення НПП забезпечують досягнення визначених ОП цілей 

та програмних результатів навчання?  

 

Фінансове забезпечення НПП підготовки військових фахівців 

здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України та за рахунок 

спеціального фонду університету і спрямовується на фінансування 

матеріально-технічного забезпечення, розвиток соціально-побутової 

інфраструктури, капітальне будівництво тощо 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/f4-1-kpkv-1100-2019.pdf, 

https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-60.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/f4-1-kpkv-1100-2019.pdf


https://nuou.org.ua/assets/documents/f2-kpkv-1150-2019.pdf).  

Бібліотечний фонд Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського забезпечує повне, якісне і оперативне бібліотечно-

бібліографічне та інформаційне забезпечення підготовки військових фахівців, 

науково-педагогічних працівників, наукових співробітників та інших 

категорій читачів, згідно з їх інформаційними запитами на основі широкого 

доступу до книжкових фондів. Для доступу до електронних навчально-

методичних матеріалів у віртуальному навчальному середовищі на кафедрах 

університету створено електронний каталог видань та розгорнуто 

спеціалізовані служби для доступу до електронних навчально-методичних 

матеріалів (http://adl.mil.gov.ua/elib/). 

Підготовку військових фахівців Національний університет оборони 

України імені Івана Черняховського здійснює на власній матеріально-

технічній базі, яка включає в себе: навчальні приміщення, приміщення для 

науково-педагогічних (педагогічних) працівників, службові приміщення, 

казарми, їдальні, навчально-тренувальні комплекси, спортивні зали та 

спортивні споруди, об’єкти загальновійськової підготовки, друкарня. 

Наявне матеріально-технічне забезпечення, інформаційне забезпечення та 

соціально-побутова інфраструктура НУОУ відповідає технологічним вимогам 

щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти.  

Навчально-методичне забезпечення спрямовано на досягнення 

програмних результатів навчання за ОП. Актуальність навчально-

методичних матеріалів забезпечується їх періодичним переглядом та 

оновленням для врахування змін, що вносяться до змісту підготовки.  

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє 

задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи 

вживаються ЗВО задля виявлення і врахування цих потреб та інтересів?  

 

В університеті створено освітнє середовище, що дозволяє задовольняти 

потреби здобувачів професійної освіти:  

наявний кадровий науково-педагогічний та інженерно-технічний 

потенціал забезпечує реалізацію освітнього процесу;  

постійне вдосконалення змісту навчання відповідно до вимог 

сьогодення, використання сучасних інформаційних технологій навчання 

задовольняє потреби здобувачів освіти в отриманні знань, набуття умінь та 

навичок;  

діюча в університеті система вдосконалення професійного рівня НПП 

забезпечує високий науковий та навчально-методичний рівень викладання 

навчальних дисциплін 

(http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/353_nm_2018.pdf);  

на кафедрах створено умови для комфортної міжособистісної взаємодії 

учасників освітнього процесу, що базуються на довірі, взаємоповазі, 

https://nuou.org.ua/assets/documents/f2-kpkv-1150-2019.pdf
http://adl.mil.gov.ua/elib/
http://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/353_nm_2018.pdf


толерантності та доброзичливості;  

розвинена матеріально-технічна база та соціально-побутова 

інфраструктура створюють необхідні умови для навчання та побуту 

здобувачів вищої освіти.  

Виявлення та врахування потреб та інтересів здобувачів освіти у НУОУ 

здійснюється таким чином:  

проводиться опитування (акнкетування) здобувачів освіти 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/anketuvannya-osvtnogo-proczesu.pdf, 

https://nuou.org.ua/assets/documents/anketuvannya-vipusknika.pdf); 

до складу вченої ради інституту та університету, а також методичної 

ради університету входять виборні представники від слухачів 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-vrada.pdf, 

https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-vrada-zminy.pdf);  

організовано проведення періодичних зустрічей слухачів із 

командуванням інституту та університету. 

Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для 

життя та здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)  

 

Безпечність освітнього середовища в університеті досягається 

відповідністю приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, 

вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці;  

дотриманням санітарних норм у місцях, що використовуються для 

проведення навчальних занять та проживання слухачів;  

функціонуванням в університеті діючої системи охорони праці та 

техніки безпеки;  

функціонуванням поліклініки з цілодобовим чергуванням медичного 

персоналу;  

пропагування здорового способу життя, сприяння заняттям спортом;  

створення здорового психологічного клімату у колективах шляхом 

активного проведення заходів виховної роботи;  

наданням психологічної допомоги кваліфікованим психологом; 

проведення превентивних заходів щодо недопущення проявів фізичного, 

психологічного та інформаційного насильства серед учасників освітнього 

процесу та інших членів колективу університету.  

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної 

та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності 

здобувачів вищої освіти цією підтримкою відповідно до результатів 

опитувань?  

 

Відповідні механізми освітньої, організаційної, інформаційної, 

консультативної та соціальної підтримки включають:  

доведення до слухачів повної інформації щодо порядку вивчення 

дисциплін, періодичності та форм контролю, критеріїв оцінювання 

https://nuou.org.ua/assets/documents/anketuvannya-osvtnogo-proczesu.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/anketuvannya-vipusknika.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-vrada.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/polo-vrada-zminy.pdf


результатів навчальної діяльності, необхідного навчально-методичного 

забезпечення;  

доступ слухачів до навчально-методичних матеріалів за відповідною 

НПП;  

можливість консультування з навчальних та методичних питань на 

кафедрах (консультуючий викладач, навчально-методичні фонди кафедр та у 

навчальній частини;  

можливість використання послуг системи інформаційного забезпечення 

університету;  

морально-психологічне супроводження слухачів, що потребують 

соціально-психологічної підтримки.  

Основна підтримка слухачів з усього кола питань навчання, надання 

допомоги та інформування здійснюється через командирів підрозділів та 

командування інституту. З числа НПП призначені куратори навчальних груп, 

які беруть участь у заходах роботи з особовим складом. Комунікація 

викладачів із слухачами здійснюється безпосередньо під час освітнього 

процесу.  

Задоволення потреб слухачів здійснюють: з освітньої діяльності – 

науково-методичний центр організації освітньої діяльності університету та 

навчальна частина інституту; морально-психологічного забезпечення – 

заступник начальника університету з морально-психологічного забезпечення, 

відділ морально-психологічного забезпечення університету; з 

адміністративних питань – адміністратівне управління, управління 

персоналу, фінансово-економічне управління, служби тилу, бібліотека, 

юридична служба, тощо).  

За результатами опитувань, більшість слухачів позитивно оцінюють 

освітню підготовку, вважають достатньою соціальну, організаційну та 

інформаційну підтримку.  

Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання 

конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, 

дискримінацією та корупцією)? Яким чином забезпечується їх доступність 

політики та врегулювання для учасників освітнього процесу? Якою є 

практика їх застосування під час реалізації ОП? 

 

У Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних 

із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією) здійснюється 

виключно відповідно до вимог чинного законодавства України, Статутів 

Збройних Сил України та відповідними наказами та директивами 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України, а також Методичних рекомендації з питань врегулювання 

конфліктних ситуацій у Національному університеті оборони України імені 

Івана Черняховського (https://nuou.org.ua/assets/documents/mrk-vreg-konf-sit-

https://nuou.org.ua/assets/documents/mrk-vreg-konf-sit-nduu.pdf


nduu.pdf).  

Прикладів застосування таких процедур під час реалізації ОП не було. 

 

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми 

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, 

затвердження, моніторингу та періодичного перегляду НПП? Наведіть 

посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому доступі в мережі 

Інтернет 

 

Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного 

перегляду НПП в університеті регулюються “Положенням про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського” 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/edu-act-quality.pdf) та “Методичними 

рекомендаціями до порядку реалізації освітніх програм в НУОУ ім. Івана 

Черняховського” (https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rec-realiz-op-

nduu.pdf). 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої 

освіти залучені до процесу періодичного перегляду НПП та інших процедур 

забезпечення її якості, а їх позиція береться до уваги під час перегляду НПП  

 

Періодичний перегляд НПП здійснюється на основі їх моніторінгу 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rec-realiz-op-nduu.pdf), в тому числі  

на підставі результатів оцінювання знань слухачів за результатами 

проведення контрольних заходів.  

Слухачі залучені до процесу періодичного перегляду НПП та інших 

процедур забезпечення її якості наступним чином:  

аналізу результатів контрольних заходів;  

проведення опитувань щодо змісту наприкінці кожного модулю 

програми (дисципліни).  

Разом з тим, під час розгляду та затвердження НПП Вченою радою 

університету слухачі (члени Вченої ради) можуть приймати участь в 

обговоренні проблемних питань на рівних умовах.  

https://nuou.org.ua/assets/documents/mrk-vreg-konf-sit-nduu.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/edu-act-quality.pdf
Методичними%20рекомендаціями%20до%20порядку%20реалізації%20освітніх%20програм%20в%20НУОУ%20ім.%20Івана%20Черняховського
Методичними%20рекомендаціями%20до%20порядку%20реалізації%20освітніх%20програм%20в%20НУОУ%20ім.%20Івана%20Черняховського
Методичними%20рекомендаціями%20до%20порядку%20реалізації%20освітніх%20програм%20в%20НУОУ%20ім.%20Івана%20Черняховського
https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rec-realiz-op-nduu.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rec-realiz-op-nduu.pdf
https://nuou.org.ua/assets/documents/met-rec-realiz-op-nduu.pdf


Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах 

внутрішнього забезпечення якості НПП  

 

Слухачі мають право вносити пропозиції щодо змісту навчальної план-

програми і навчального плану та розвитку матеріально-технічної бази ЗВО 

(https://nuou.org.ua/assets/documents/kursantske-samovryaduvannya-.pdf).  

Слухачі мають право виражати загальну думку і погляди колективу 

слухачів щодо навчання та повсякденної діяльності; беруть участь у прийнятті 

рішень, в т.ч. стосовно забезпечення якості освіти (змісту НПП, внесення змін 

до них).  

Крім того, слухачі можуть надавати пропозиції за результатами заходів 

практичної підготовки (рольових ігор) щодо змісту програм та 

індивідуальних завдань. Зазначені пропозиції розглядаються на засіданні 

кафедр, а потім виносяться на розгляд вчених рад інституту та університету. 

 

Продемонструйте,  із посиланням  на конкретні приклади,  як  

роботодавці безпосередньо або через  свої  об’єднання залучені до 

процесу періодичного перегляду НПП та інших процедур забезпечення її 

якості  

 

Представники замовника залучалися до розробки НПП на єтапі 

погодження НПП, у разі виявлення певних невідповідностей або побажань 

замовника до неї вносяться необхідні зміни.  

Так, у поточному навчальному році НПП переглядалася і 

вдосконалювалася з урахуванням вимог замовника.  
 

Які недоліки в НПП та/або освітній діяльності з реалізації НПП були виявлені 

у ході здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості за час її 

реалізації? Яким чином система забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці 

недоліки? 

 

Протягом останніх шести місяців у НПП кожного місяця вносились конкретні 

зміни, у тому числі від слухачів (попереднього набору) з питань: 

системи оцінювання за захист колективних проектів; 

змісту конкретних модулів програми за результатами анкетування тощо. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої 

освіти беруться до уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження 

та пропозиції з останньої акредитації та акредитацій інших НПП були 

ураховані під час удосконалення цієї ОП?  

 

Зовнішній аудит даної НПП в НУОУ проводиться вперше.  

https://nuou.org.ua/assets/documents/kursantske-samovryaduvannya-.pdf


Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до 

процедур внутрішнього забезпечення якості НПП? 

 

Усі учасники академічної спільноти безпосередньо залучені до реалізації 

процедур внутрішнього забезпечення якості вищої освіти шляхом:  

Зовнішні стейкхолдери періодично залучаються до проведення занять, а 

деякі заняття проводяться на базі зовнішніх стейкхолдерів (15.09.2020 на базі 

Національного центру управління та випробувань космічних засобів 

(НЦУВКЗ) була проведеня лекція Л-3/13 начальником НЦУВКЗ  

Присяжним В.І. та начальником оперативного центру НЦУВКЗ полковником 

Кожухов Д.М., 16.09.2020 проведено КС (круглий стіл) – 4/9 Першим 

заступником МО України Руснаком І.С., 30.09.2020 проведено Л-4/34 

Генеральним директором директорату політики у сфері оборони МО України 

Пундою Ю.В.); 

забезпечення зворотного зв'язку із викладачами та здобувачами вищої 

освіти у результаті якого формулюються компетентності та програмні 

результати навчання НПП, критерії, за якими відбуватиметься перегляд 

НПП;  

здійснення аналізу результатів професійної діяльності науково-

педагогічних працівників та результатів освітньої діяльності здобувачів 

професійної освіти шляхом щорічного їх оцінювання та оприлюднення 

результатів таких оцінювань.  

Системно проводиться робота щодо ознайомлення учасників 

академічної спільноти з новими тенденціями у цьому напрямі.  

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами 

ЗВО у контексті здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення 

якості освіти 

 

На рівні університету – науково-методичним центром організації 

освітньої діяльності (https://nuou.org.ua/u/stru/centers/nmc-ood.html), який 

забезпечує моніторинг якості вищої освіти в Університеті згідно з вимогами 

Закону України “Про вищу освіту”, нормативно-правових документів 

Міністерства освіти та науки України, а також забезпечує організацію та 

контроль освітнього процесу, організує підвищення кваліфікації викладачів; 

методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності, опитування 

слухачів (сумісно з відділом морально-психологічного забезпечення).  

На рівні ЦППК, академічного директора курсу, навчальної частини, які 

здійснюють систематичний контроль за проведенням усіх видів навчальних 

занять; проведення систематичного контролю за діяльністю кафедр, контроль 

за підвищенням кваліфікації викладачів, організацію заходів методичної 

роботи, ведуть рейтинг слухачів.  

 

 

https://nuou.org.ua/u/stru/centers/nmc-ood.html


9. Прозорість і публічність 

 

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників 

освітнього процесу? Яким чином забезпечується їх доступність для учасників 

освітнього процесу? 

 

Права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу в НУОУ 

регулюється такими документами: 

статут Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського  https://nuou.org.ua/assets/documents/statut-nuou-2019.pdf;  

Стратегії Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського на період до 2025 року  

https://nuou.org.ua/assets/documents/nduu-strategy-2025.pdf; 

Концепція освітньої діяльності НУОУ на період до 2020 року  

https://nuou.org.ua/assets/documents/konczepczya-osvtno-dyalnost-nuou.doc; 

Положення про організацію освітнього процесу у НУОУ 

https://nuou.org.ua/assets/documents/nakaz-61.pdf;  

Наказ начальника НУОУ про організацію службової діяльності на 

навчальний рік.  

Вся інформація щодо організації освітнього процесу знаходиться у 

відкритому доступі на офіційному сайті НУОУ.  

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про 
оприлюднення на офіційному веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою 
отримання зауважень та пропозиції заінтересованих сторін (стейкхолдерів). 
Адреса веб-сторінки 
 

Проекти документів з освітнього процесу доступні на сайті НУОУ  

https://nuou.org.ua/osvita/.  

Веб-сторінка “Контакти” офіційного сайту НУОУ  

https://nuou.org.ua/contacts.html. 
Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет 
інформацію про освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати 
навчання та компоненти) 
 

На офіційному сайті НУОУ оприлюднено інформацію про навчальну 

план-програму в обсязі, достатньому для інформування відповідних 

заінтересованих сторін та суспільства.  

(https://nuou.org.ua/assets/documents/l4-ukr.pdf). 

 

 

 

 

 

https://nuou.org.ua/assets/documents/statut-nuou-2019.pdf
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10. Перспективи подальшого розвитку НПП 

 

Якими загалом є сильні та слабкі сторони НПП?  

 

До сильних сторін освітньої програми відносяться:  

кадрове, інформаційне забезпечення освітнього процесу відповідає 

державним та галузевим вимогам, здійснюється їх постійний розвиток та 

нарощування; 

випускники освітньої програми мають 100% працевлаштування 

(призначаються на офіцерські посади стратегічного рівня) у Збройних Силах 

України та інших структурах сектора безпеки і оборони України, відповідно 

до здобутої професійної кваліфікації;  

набуті за НПП компетентності та сформовані результати навчання 

відповідають вимогам стратегічного лідера та дозволяють виконувати 

посадові обов’язки, нарощувати професійний рівень під час проходження 

військової служби, реалізовувати своє право на навчання для здобуття 

наступних рівнів вищої освіти.  

Слабкою стороною освітньої програми є певні обмеження щодо 

академічної мобільності слухачів та відсутність ПЕОМ для кожного слухача.  

Якими є перспективи розвитку НПП упродовж найближчих 3 років? Які 

конкретні заходи ЗВО планує здійснити задля реалізації цих перспектив?  

 

Перспектива розвитку НПП полягає у підвищенні її престижу шляхом 

вдосконалення структури та змісту програми, більш глибоким 

впровадженням передових методів навчання та має здійснюватись за 

рахунок:  

підвищення рівня професійної кваліфікації учасників освітнього процесу 

шляхом участі у програмах НАТО DEEP, навчання (підготовки) в іноземних 

закладах та установах за профілем діяльності, залучення до комплексних 

навчань (тренувань) з органами військового управління, міжнародних 

навчань; 

подальше впровадження технологій дистанційного навчання в освітній 

процес, забезпечення дисциплін інтерактивними програмами;  

впровадження гнучкої системи мотивації здобувачів вищої освіти.  

 

 

Запевнення  

 

Запевняємо, що уся інформація, наведена у звіті та доданих до нього 

документах, є достовірною.  

Гарантуємо, що ЗВО надасть за запитом експертної групи будь-які 

документи або додаткову інформацію, яка стосується освітньої програми та/або 

освітньої діяльності за цією освітньою програмою.  



Надаємо згоду на оприлюднення цього звіту про самооцінювання та усіх 
доданих до нього документів у повному обсязі у відкритому доступі.

Начальник Національного університету 
імені Івана Черняховського 
генерал-лейтенант

Академічний директ

Анатолій СИРОТЕНКО

Анатолій ЛОБАНОВ



Додаток 

 

Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти НПП 

 

Назва освітнього 

 компонента 

 Вид компонента 

дисципліна/курсова 

робота/практика/ 

дипломна 

 робота/інше) 

 Поле для 

завантаження 

 силабуса або інших 

 навчально-

методичних 

 матеріалів 

 Якщо викладання  навчальної дисципліни 

 потребує спеціального  матеріально-технічного  

та/або інформаційного 

 забезпечення, наведіть  відомості щодо нього* 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Перелік модулів навчальної план-програми  

Основи стратегічного лідерства Модуль 1  Не потребує 

Міжнародна безпека та загроза з 

боку Росії 
Модуль 2  Не потребує 

Майбутнє середовище безпеки Модуль 3  Не потребує 

Забезпечення національної 

безпеки 

Модуль 4  Не потребує 

Основи управління 

стратегічними ресурсами 
Модуль 5  Не потребує  

 

Застосування сил оборони для 

стримування та відсічі 

повномасштабної збройної 

агресії 

Модуль 6  Не потребує 

 



Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів 

 

ПІБ викладача Посада 

Чи входить у 

групу 

забезпечення 

відповідної 

спеціальності? 

Модулі, 

що їх викладає 

викладач 

відповідно 

НПП (на основі 

таблиці 1) 

Обґрунтування (відповідність п. 30 

Ліцензійних умов) 

КРАСНИЦЬКА 

Ольга Володимирівна 
Старший викладач 

кафедри суспільних 

наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Національний університет фізичного виховання і 

спорту України, 2012, спеціальність «Спорт 

(психологія спорту)», кваліфікація магістр спорту 

(психологія спорту) 

Кандидат педагогічних наук, 

ДК № 034166, 25.02.2016, за спеціальністю 13.00.05 

– соціальна педагогіка. Тема дисертації: 

«Профілактика сімейної депривації вихованців 

інтернатних закладів спортивного профілю» 
Varna University of Management, Bulgaria, certificate 
№ 243, Advanced training course in academic research 
and education entitled «INTERNATIONALISATION 
OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT OF 
GLOBALIZATION OF INNOVATIVE 
EDUCATIONAL SPACE», 180 hours (6 ECTS), 
15.09.2020. 
Інститут соціально-емоційної освіти, сертифікат  
№ 8510, курс «Соціальні та емоційні 
компетентності ХХІ ст.», 1 кредит ЄКТС, 
11.03.2020. 
Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського, свідоцтво  СПК № 

07834530/002819-19, курси підвищення кваліфікації 

та професійного рівня НПП ВВНЗ та ВНП ЗВО з 

питань організації та використання технологій 

дистанційного навчання у ЗС України, 108 год. (3,6 

кредита ЄКТС ), 13.12.2019. 

 

БУДАГЬЯНЦ 

Людмила Миколаївна 
Доцент кафедри 

суспільних наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, 1990, філософія, філософ, викладач 

філософії. 



Кандидат філософських наук, КН 006406  

від 8.02.1994 р., 09.00.01 – діалектика та теорія 

пізнання. 

Тема дисертації: “Розвиток методу пізнання сутності 

людини як самокритика філософії” 

Доцент за кафедрою філософії ДЦ № 001016 від 

26.10.2000 р. 

НУОУ, Свідоцтво про підвищення кваліфікації, 

СПК №000098 29.11.2016. 

П. 2, 3, 6, 17. 

ХМІЛЯР  

Олег Федорович 
Начальник кафедри 

суспільних наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Донецьке вище військове училище інженерних 

військ і військ зв’язку – 1994, соціально-

психологічна; соціальний педагог-психолог, КК 

№ 902211; 

Київський військовий гуманітарний інститут – 

1999, практична психологія, офіцер військового 

управління оперативно-тактичного рівня, 

МО 11006131.  

Ад’юнктура НАОУ – 2004. 

Доктор психологічних наук ДД № 007323 від 

01.02.2018 за спеціальністю 19.00.01– загальна 

психологія, історія психології; 

Тема дисертації: Психологія символічної регуляції 

поведінки особистості. 

Доцент за кафедрою суспільних наук, 12 ДЦ           

№ 037362 від 17.01.2014 р. 

П. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 17. 

ЛОБОДА Юрій 

Олександрович 
Старший науковий 

співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії 

(соціально-

гуманітарних 

проблем) кафедри 

суспільних наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Дніпропетровський національний університет, 2002, 

філолог. Дніпропетровський національний 

університет, аспірантура, 2006.  

Інститут філософії НАНУ ім. Г.С. Сковороди, 

докторантура, 2014. 

Лондонський королівський коледж, магістратура, 

2018. 

Кандидат філософських наук, ДК № 045815 від 09 

квітня 2008 р. 

Тема дисертації: “Екзистенційно-герменевтична 

інтерпретація античної метафізики в творчості 



М.Хайдеггера та Х.-Г. Гадамера (історико-

філософський аналіз)” 

КРИМЕЦЬ Людмила 

Володимирівна 

 

Провідний 

науковий 

співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії 

(соціально-

гуманітарних 

проблем) кафедри 

суспільних наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Національний педагогічний університет ім. М.П. 

Драгома-нова (педагогіка) 

КВ № 30288415 

30.06.2006 р. 

Доктор філософських наук ДД № 006557 від 

27.04.20717 р. за спеціальністю  

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 

Тема дисертації: “Феномен влади в управлінні 

науково-освітнім простором” 

СНС 

АС № 001911 від 15.12.2015 за спеціальністю 

13.00.04 – теорія і методика професійної освіти 

Курс «Основи гендерної політики», за підтримки 

Державного комітету телебачення і радіомовлення 

України для представників секторів безпеки та 

оборони України (сертифікат ПК 16292565/000227-

19 від 12 квітня 2019 року). 

Курси підвищення кваліфікації та професійного 

рівня науково-педагогічних працівників ВВНЗ та 

ВНП ЗВО з питань організації та використання 

технологій дистанційного навчання. Центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації 

Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського 

108 годин (3,6 кредита ЄКТС) (сертифікат СПК 

07834530/002820-19 від 13 грудня 2019 року). 

П. 1, 2, 3, 11, 12 

БОГАЙЧУК Вадим  

Жоржевич 
Доцент кафедри 

суспільних наук 

ні Основи 

стратегічного 

лідерства 

Свердловське вище військово-політичне танко-

артилерійське училище – 1985, офіцер- 

політпрацівник, вчитель історії;  

Київський військовий гуманітарний інститут – 

1996, прикладна соціологія, офіцер військового 

управління оперативно-тактичного ровня 

Кандидат політичних наук, ДК 036923 за 

спеціальністю 23.00.03 - політична культура та 

ідеологія; Тема дисертації: “Визначення орієнтирів 



воєнно-політичного роз-витку України в програмних 

документах політичних партій (історико-

політологічний аналіз)”; 

Доцент 12ДЦ №010562 від 24.12.2007 за кафедрою 

суспільних наук. 

П. 1, 2, 8, 17. 

КЛИМЕНКО 

Володимир 

Степанович 

 

Доцент кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Міжнародна 

безпека та загроза 

з боку Росії 

Донецьке ВВПУ, ТР, 1983;  

Аспірантура ІП та ЕД НАН України, 1997; 

НАОУ, ОТР, 2006; 

магістр педагогіки вищої школи. 

Кандидат політичних наук,  ДК № 003585  від    9 

.06.1999 р. за спеціальністю  23.00.02 - політичні  

інститути  та процеси. Тема дисертації: “Збройні 

сили України у політичній системі суспільства: 

політологічний аналіз морально-етичних основ 

військового будівництва” 

Доцент, 12ДЦ  № 016241 від 22.02.2007 р., за 

кафедрою морально-психологічного забезпечення  

діяльності військ (сил) 

ХІХ Міжнародний тиждень 1-5.04.2019 р. на базі 

НУОУ імені Івана Черняховського,  сертифікат про 

закінчення курсу від 05.04.2019 р. 

 П. 2, 3, 11 

ТЕЛЕЛИМ 

Василь Максимович 

Професор кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Міжнародна 

безпека та загроза 

з боку Росії 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Одеське артилерійське училище  ім. М.В. Фрунзе, 

ТР, 1970; 

ВАА ім. М.І. Калініна, ОТР, 1978; 

ВА ГШ, ОСР, 1993; 

командно-штабна оперативно-стратегічна 

Доктор військових наук за спеціальністю 20.01.01 

воєнне мистецтво, 1996 р., професор по кафедрі 

РВіА, 1996 р. 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 

ФУРМАН 

Ігор Іванович  

Начальник кафедри 

історії війн і 
ні Міжнародна 

безпека та загроза 

Київське ВВМПУ, 1990 – військово-політична ВМФ.  

УВ № 576610 25.06.90 р. 



 воєнного мистецтва з боку Росії  НАОУ, 2003 – військово-соціальне управління. МО 

№ 13600980 21.06.2003 

Національний університет оборони України, 

докторантура, свідоцтво, 

ДД 006282 від 28.02.2017 

Доктор історичних наук, ДД 006282 

від 28.02.2017 р., за спеціальністю 20.02.22 – 

військова історія. Тема дисертації “Мінна війна на 

Чорному морі у першій половині ХХ століття”; 

Доцент, 12ДЦ 033066 від 30.11.12 за 

кафедрою воєнної історії 

П. 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14 

МАЗУРЕНКО 

Михайло Григорович 
Провідний 

науковий 

співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії кафедри 

оперативного 

мистецтва 

ні Міжнародна 

безпека та загроза 

з боку Росії 

Московське вище загальновійськове командне 

училище, 1977 (командна тактична мотострілецьких 

військ) В-І № 024219, 
Воєнна академія ім. М.В. Фрунзе, 1991 (командно-

штабна оперативно-тактична) УВ № 619694 
Кандидат військових наук КН 350191 від 5.02.1997 

р. за спеціальністю 20.01.01 - воєнне мистецтво. 

Доцент ДЦ 008489 від 23.10.2003 р. за кафедрою 

тактико-спеціальної підготовки Київського 

Національного університету  

П. 2, 3 

ЮРКІВ 

Надія Ярославівна 
Професор кафедри 

економіки та 

фінансового 

забезпечення 

ні Міжнародна 

безпека та загроза 

з боку Росії  

Забезпечення 

національної 

безпеки 

Доктор економічних наук за спеціальністю  

  08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, КД №0 29266 

від 08.06.2005 

Професор, АП №000063 від  28.02.2017 

Заслужений економіст України 

КОСЕВЦОВ 

В’ячеслав 

Олександрович 

Професор кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Забезпечення 

національної 

безпеки 

Ростовське вище воєнне авіаційно-інженерне 

училище, 1962 р. 

Доктор військових наук ВН № 000126 від 07.07. 

1989 р. за спеціальністю 20.01.01 – воєнне 

мистецтво. Тема дисертації – спеціальна. Професор 

ПР № 020043 від 08.05.1999 за спеціальністю 

“Воєнна кібернетика, системний аналіз, 

дослідження операцій, моделювання систем і 

бойових дій” 



Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П.2, 3, 4, 7, 11 

ПОТОМСЬКИЙ 

Юрій Володимирович 
Професор кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Київське Вище військове зенітне-ракетне училище, 

1983, електротехнічні пристрої, військовий інженер 

по радіотехніці, ИВ-І № 376028 від 23.06.1983. 

Військова академія ППО Сухопутних військ, 1994, 

командно-штабна оперативно-тактична, офіцер з 

вищою військовою освітою, ШВ № 261194 від 

16.06.1994. 

НАОУ, 2005, управління діями зєднань і обєднань 

Збройних Сил, магістр державного військового 

управління, МО № 13615404 від 17.06.2005 

Кандидат військових наук, спеціальність – охорона 

державного кордону, ДК № 041750 від 20.09.2007. 

ПУНДА 

Юрій Васильович 
 ні Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Забезпечення 

національної 

безпеки 

 

 Вольське вище воєнне училище тилу, 1992 р. 

Національна академія оборони України, 2005 р. 

(магістр управління у воєнній сфері) 

Доктор військових наук, 

ДД № 003759, 2014 р., за спеціальністю 20.01.01- 

воєнне мистецтво. 

Тема дисертації: спеціальна. 

Старший науковий співробітник, 12ПР № 009311 

від 14.02.2014 р. за спеціальністю 20.01.01- воєнне 

мистецтво. 

ЛОБАНОВ 

Анатолій 

Анатолійович 

 

Професор кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

так Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Забезпечення 

національної 

безпеки 

 Полтавське вище військове командне училище зв’язку, 

1986. 

 Київський військовий інститут управління зв’язку, 

1999. 

Національна академія оборони України, 2007 

(Управління діями з’єднань та об’єднань Збройних Сил, 

Магістр державного військового управління), МО 

13633265 

Доктор військових наук,  

ДД 000735 від 29.03.2012, за спеціальністю 21.02.01 

- воєнна безпека держави. Тема дисертації  

спеціальна  



Методологічні основи побудови структури системи 

забезпечення воєнної безпеки України  

Професор 12ПР 009311 від 14.02.2014 за кафедрою 

стратегії національної безпеки та оборони 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П.1, 2, 3, 4, 10, 11, 12 

ЄФІМЕНКО 

Віталій Іванович 
Старший викладач 

кафедри стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Забезпечення 

національної 

безпеки 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 Київське ВОКУ, ТР, 1970; 

 ВА ім. М.В.Фрунзе   ОТР, 1983; 

АЗСУ, командно-штабна оперативно-стратегічна, 

1997  

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П.2, 3,  

МИРОШНІКОВ 

Олександр Петрович 

 

Професор кафедри 

розвідки 

ні Майбутнє 

середовище 

безпеки 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київське зенітно-ракетне інженерне училище, 1975, 
радіолокаційна техніка 

Воєнна академія ППО, 1985, 

командно-штабна оперативно-тактична 

Кандидат військових наук, КД № 045361 

від 16.01.1991р. за спеціальністю 20.01.10 – розвідка 

та іноземні арміїї. Тема дисертації: 

“Совершенствование разведки воздушного 

противника в интересах ПВО армии в 

оборонительной операции начального периода 

войны на Западном ТВД” 

Професор за кафедрою розвідки, 12 ПР №009703 

від 26.06.2114 

Курси НУОУ з питань воєнної безпеки та оборони 

держави, 2016 

П. 2, 3, 11 

КОЗИНЕЦЬ Професор кафедри ні Майбутнє Харківський інститут льотчиків Військово-



Іван Павлович стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

середовище 

безпеки 

Повітряних Сил, ТР, 1998; 

 НАОУ, ОТР, 2005; магістр військового управління 

НУОУ, курси вищого керівного складу 

стратегічного рівня (L-4) у 2020 р. 

Кандидат історичних наук, ДК № 050665 від 28 

квітня 2009 р., за спеціальністю 20.02.22 – військова 

історія. 

Тема дисертації: "Участь Збройних Сил України в 

міжнародній миротворчій діяльності (1992–2006 

рр.). 

Старший науковий співробітник, АС № 000427, від 

26 вересня 2012 р., зі спеціальності 20.02.22 – 

військова історія. 

Курси підвищення кваліфікації та професійного рівня 

з питань організації та використання технологій 

дистанційного навчання в Збройних Силах України        

3–19 травня 2017 р. 

П. 2, 3, 11, 14 

ЯКИМ’ЯК  

Степан 

Володимирович 

 

Начальник кафедри 

Військово-Морських 

Сил  

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Вище Військово-Морське училище ім. Фрунзе, 1991, 
озброєння кораблів, інженер-електромеханік, НВ № 
782436 від 26.06.1991 року. 
Оперативно тактичний факультет Севастопольського 
військово-морського інституту (1998, бойове 
застосування та управління діями частин ВМС, 
присвоєно кваліфікацію спеціаліста офіцер військового 
управління оперативно-тактичного рівня) ЛВ В С 
№013378 від 27.06.1998 року.  
Ад’юнктура НАОУ (2003,воєнне мистецтво, кандидат 
військових наук). 
Національна академія оборони України, ОСР (2008, 

управління об’єднаннями та з’єднаннями ЗС України, 

магістр державного військового управління) МО 

№13642776 від 26.06.2008 року 

Кандидат військових наук,  

20.01.01 “Воєнне мистецтво”, посвідчення  ДК № 

025674  від 13.10.2004 р., тема дисертації 

спеціальна.  

Доцент, за кафедрою ВМС 

12ДЦ №037910 від 14.02.2014 

Курси підвищення кваліфікації при Київському 



національному економічному університеті ім. 

В. Гетьмана, за       спеціальністю «Мобілізаційна 

підготовка», свідоцтво 12 СПВ № 005856, 22.11.2013; 

Військове стажування у штабі АТО,  на посаді 

начальника відділу узагальнення досвіду бойових 

дій та підготовки військ (сил),  листопад 2015 – 

лютий 2016 року. 

П. 2-8, 10, 14-16, 18, 19 

КОРЕНДОВИЧ 

Віктор Сисойович 
Доцент кафедри 

оборонного 

менеджменту 

навчально-

наукового центру 

оборонного 

менеджменту 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Чорноморське Вище військово-морське училище 

імені П.С. Нахімова, 1973, 

Військово-морська академия,  1983. 

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.01.07 

- ремонт та відновлення ОВТ ВМС, КД № 009177 

від 13.12.1989 р. Тема дисертації: “Бойове 

застосування корабельної артилерійської і 

некерованої ракетної зброї у комплексному 

вогневому ураженні об’єктів протидесантної 

оборони”.  

Доцент, ДЦ ФЗ № 001476 

П. 1, 2, 3 

НЕЧХАЄВ  

Сергій Миколайович 

Доцент  кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 

Київське вище арт. інженер. училище, обладнання 

літальних апаратів 1969. 

Гарвардський університет США 1997 

Кандидат військових наук, ДК № 002683 зі 

спеціальності 20.01.81 – воєнне мистецтво. Тема 

дисертації спеціальна 

Доцент, АЦ № 086181 від 18.07.03 за кафедрою 

стратегії національної безпеки та оборони 

П. 2, 3, 4 

ТКАЧ 

Іван Миколайович 

Начальник центру 

оборонного 

менеджменту 

 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Основи 

Костромське ВВКУХЗ, 1990,  інженер 

ПВ № 595834. 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

КТЕУ – 2002, облік і аудит, ДСК № 014012. 



 

 

 

 

 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

НАОУ, 2005, Бойове застосування та управління 

діями підрозділів (частин, з’єднань) військ РХБЗ, 

МО №136150. 

Ад’юнктура НАОУ, 2008 р. 

НУОУ, 2016, управління у воєнній сфері, магістр 

державного військового управління, МО № 043248. 

Доктор економічних наук,  

ДК № 049395 від 17.06.2008 за спеціальністю  

08.00.03 – Економіка та обладнання, аудит 

управління національним господарством. 

Тема дисертації: спеціальна  

Доцент за кафедрою оперативного та бойового 

забезпечення, 

12 ДЦ № 037361 від 17.01.2014 року. 

Курси підвищення кваліфікації при Київському 

національному економічному університеті ім. 

В. Гетьмана, свідоцтво 12 СПВ № 148252 від 

22.04.2016 року. 

П. 2, 3, 10, 15, 16, 18, 19 

КАЦАЛАП 

Віталій 

Олександрович 

 

Доцент кафедри 

застосування 

інформаційних 

технологій та 

інформаційної 

безпеки 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

 

Харківський інст. танкових військ, 1998, НАОУ, 

2005, ОТР, МО № 13615460 

Кандидат військових наук, ДК № 024298  

від 23.09.14 за спеціальністю 20.01.01 -  

воєнне мистецтво. Тема дисертації спеціальна. 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського. 

Курси з питань стратегічних комунікацій, свідоцтво 

02.12.2016 

П. 2, 3 

САЛЬНІКОВА 

Ольга Федорівна 

Начальник 

навчально-

наукового центру 

стратегічних 

комунікацій у сфері 

забезпечення 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

 

Львівський військовий ордена Червоної Зірки інститут 

імені гетьмана Петра Сагайдачного Національного 

університету “Львівська політехніка” у 2005 році; 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр міжнародних 

відносин за напрямом підготовки “Міжнародні 

відносини”; диплом виданий 23.07.2005; 

Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2006 році, 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за 



спеціальністю “Міжнародна інформація”; диплом 

виданий 17.06.2006; офіцер тактичного рівня; 

Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського у 2013 році, освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістр за спеціальністю “Педагогіка вищої 

школи”; диплом виданий 27.06.2013; офіцер 

оперативно-тактичного рівня; 

Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського у 2020 році, освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістр за спеціальністю “Публічне управління та 

адміністрування”; диплом виданий 18.06.2020; офіцер 

оперативно-стратегічного рівня; 

Кандидат технічних наук за спеціальністю 21.02.01 – 

воєнна безпека держави (ВІКНУ, м. Київ, диплом АС № 

001241 від 17.05.2012); 

Старший науковий співробітник за спеціальністю 

21.02.01 – воєнна безпека держави (ЦНДІ ОВТ ЗСУ, м. 

Київ, атестат від 23.09.2014); 

Доктор наук з державного управління за спеціальністю 

25.00.02 – механізми державного управління (НУОУ ім. 

Івана Черняховського, м. Київ, диплом ДД №006396 від 

28.02.2017). 

Тема дисертації: спеціальна. 

Підвищення кваліфікації: 

МО Великої Британії “Strat. 

Planning Course”, 2017.  

ОБСЄ “Regional Workshop on Security Sector 

Governance/Reform”, 2017. 

 USA“The defense security cooperations strategic 

communications and media relations workshop”, 2017. 

 ДА МЗС European security policy”, 2017. 

Baltic Defence College / NATO Strategic Communications 

Centre of 

Excellence “Intermediate Strategic Communication Course”. 

23-27.03.2020. 

Член сектору вищої освіти Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України, 

СМР 2 з англ. мови 



П. 1, 2, 3, 7, 10, 12, 13 

ІЖУТОВА 

Ірина Володимирівна 

Начальник кафедри 

стратегічних 

комунікацій 

навчально-

наукового центру 

стратегічних 

комунікацій у сфері 

забезпечення 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

 

Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 1999 році; 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр за 

спеціальністю “Переклад”; диплом з відзнакою виданий 

22.06.1999; 

Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка у 2000 році; 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст за 

спеціальністю “Переклад”; диплом з відзнакою виданий 

24.06.2000; 

Слухач заочної форми навчання оперативно-

тактичного рівня підготовки (набору 2019 року), 

спеціалізація “Педагогіка вищої військової школи”; 

Public Affairs Regional Centre, Республіка Північна 

Македонія, м. Скоп’є, міжнародний курс “Basic Public 

Affairs Course I”, 14-25 березня 2016 року; 

Public Affairs Regional Centre, Республіка Північна 

Македонія, м. Скоп’є, міжнародний курс “Public Affairs 

in International Operations”, 16-20 травня 2016 року; 

Public Affairs Regional Centre, Республіка Північна 

Македонія, м. Скоп’є, міжнародний курс “Crisis 

Communications”, 14-18 листопада 2016 року; 

Defense Information School, Fort George G. Meade, 

Maryland, USA, Курс зв’язків з громадськістю для 

іноземних студентів; диплом з відзнакою виданий 

06.06.2017; 

курс для тренерів ОБСЄ із забезпечення 

демократичного цивільного контролю над Збройними 

Силами в рамках спільного проекту “Посилення 

демократичного контролю над Збройними Силами 

України”, 2018 та 2020 рік, м.Київ; Курс “100 чемпіонів” 

для спеціалістів з питань євроатлантичної інтеграції, 

протягом 2018 року, м. Київ; 

тренінг для теле- та радіожурналістів “Гендерно чутлива 

журналістика. Репортажі та конфлікти”, організований 

організацією за підтримки міжнародної організації 

“ООН-Жінки” у 2018 році; 



Сертифікат (МЗС, Дипломатична академія України імені 

Геннадія Удовенка) – тематичний семінар підвищення 

кваліфікації державних службовців “New Security 

Architecture in Europe”, 28.02.19 (18 годин). 

СМР 2 з англ. та франц. мов. 

П. 1, 2, 3, 11 

ШИДЛЮХ 

Віктор 

Володимирович 

Начальник кафедри 

стратегічних 

комунікацій 

навчально-наукового 

центру стратегічних 

комунікацій у сфері 

забезпечення 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

 

Хмельницьке вище артилерійське командне 

училище імені маршала артилерії М.Д. Яковлева, 

1992, командна тактична артилерії. 

Національна академія оборони України, ОТР, 2006, 

Бойове застосування та управління діями 

підрозділів, частин (з’єднань) Сухопутних військ. 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського на курсах підвищення 

кваліфікації та професійного рівня з питань 

педагогіки вищої військової школи. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 

07834530/00311-20 від 16.04.2020 р. 

Курс штабних офіцерів НАТО з вивчення і 

впровадження досвіду, Швеція, сертифікат від 

07.06.2019. 

ГРИЦАЙ 

Павло Миколайович 

Начальник кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 

Військовий інститут артилерії ім. Б.Хмельницького, 

ТР, 2000; 

НАОУ, ОТР, 2006; 

НУОУ, ОСР, 2015, магістр державного військового 

управління 

Кандидат військових наук, 

ДК № 056563, 16.12.2009, за спеціальністю 

20.01.01- воєнне мистецтво. 

Тема дисертації: спеціальна. 

Старший науковий співробітник, АС № 000314 від 

17.02.2012 за спеціальністю 20.01.01- воєнне 

мистецтво. 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П. 2, 3, 8, 10, 14 



СВИНАРЕНКО 

 Валерій Васильович 

Доцент кафедри 

стратегії 

національної 

безпеки та оборони 

ні Забезпечення 

національної 

безпеки 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 

Казанське вище танкове командне училище, 1978  

р., командна тактична танкових військ, офіцер з 

вищою військово-спеціальною освітою – інженер по 

експлуатації бронетанкової і автомобільної техніки. 

Академія бронетанкових військ, 1990 р., командно-

штабна оперативно-тактична танкових військ, 

офіцер з вищою військовою освітою 

Адьюнктура НАОУ, 2000 р. 

НАОУ, 2002 р., управління діями зєднань та 

обєднань Збройних сил, магістр державного 

військового управління 

Кандидат військових наук, 2001 р., спеціальність 

20.01.01  - воєнне мистецтво, тема дисертації: 

“Рекомендації щодо боротьби з диверсійно-

розвідувальними силами противника під час 

ведення територіальної оборони України”. 

Доцент за кафедрою стратегії національної безпеки 

та оборони, 2003 р. 

П. 2, 3   

ТКАЧ 

Микола Ярославович 

Начальник кафедри 

оборонного 

менеджменту 

навчально-

наукового центру 

оборонного 

менеджменту 

 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу 2007 рік 

НУОУ (ОТР) 2016. 

Кандидат технічних наук, ДК №039799 від 

13.12.2016 за спеціальністю 05.05.12 - Машини 

нафтової та газової промисловості Тема дисертації: 

“Зміцнення замкових різьбових з’єднань бурильних 

колон імпульсним вакуумним газотермоциклічним 

іонно-плазмовим азотуванням”. 

П.1, 2, 12 

БОНДАРЕНКО 

Світла на Анатоліївна 
Професор кафедри 

оборонного 

менеджменту 

навчально-

наукового центру 

оборонного 

менеджменту 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Мелітопольський державний педагогічний  

інститут,  

ТВ №978353, 1992, спеціальність «хімія і біологія», 

кваліфікація «вчитель»; (з відзнакою) 

Диплом про перепідготовку 

ДСК ЕК №004474 

Державний інститут післядипломної освіти 

керівників і спеціалістів металургійного комплексу 

України, 2002, спеціальність «облік і аудит», 

кваліфікація «економіст» 



Кандидат економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – економіка і управління 

підприємствами  (за видами економічної 

діяльності),  

ДК №014233 від 31.05.2013 р. 

Тема дисертації «Вартість підприємства в системі 

його економічної безпеки (на прикладі виноробних 

підприємств)» 

Доктор економічних наук, 

спеціальність 08.00.04 – економіка і управління 

підприємствами  (за видами економічної діяльності)  

ДД №008169 від 5.03.2019 р. 

Тема дисертації «Теоретико-методологічні засади 

системного забезпечення стійкого інноваційного 

розвитку виноробних підприємств» 

П. 1, 2, 3, 11 

СКУРІНЕВСЬКА 

Леся Валентинівна 
Доцент кафедри 

економіки та 

фінансового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Національний аграрний університет  1999, фінанси та 

кредит, кваліфікація економіст-фінансист. 

КНУ 2010, Фінанси, кваліфікація професіонал в 

галузі економіки, офіцер військового управління 

тактичного рівня. 

НУОУ 2016, Управління у воєнній сфері, 

кваліфікація професіонал державного управління у 

сфері оборони. 

Кандидат військових наук за спеціальністю 20.01.05 

- Будівництво Збройних Сил, 

ДК № 033526 від 12.05.2016 

Тема дисертації спеціальна. 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP) Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П. 2, 3, 18 

ПАРХОМЕНКО  

Павло Петрович 
Старший викладач 

кафедри економіки 

та фінансового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Ярославське ВВФУ – 1978, Московський ВФЕ 

факультет – 1986 

Підвищення кваліфікації: КНЕУ 22.04.2016, 12СПВ 

148254 

ПРОХОРЕНКО Начальник кафедри ні Основи Київський національний університет імені Тараса 



Михайло 

Михайлович 

правового 

забезпечення 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Шевченка; 2000р., за спеціальністю 

“Правознавство, МО № 13572156 від 24.07.2000р. 

Кандидат юридичних наук, ДК № 044023 від 

12.12.2007 р. за спеціальністю теорія та історія 

держави та права; історія політичних і правових 

вчень. Тема дисертації: ”Система військового 

законодавства України”. 

Курси оперативно-тактичного рівня НУОУ у 2019 

р. 

Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана 01.03.2019-30.04.2019. 

Довідка № 18/27-008 від 06.06.2019 

П. 2, 3, 10 

ЛУЦИК 

Юлія Олександрівна 
Начальник кафедри 

економіки та 

фінансового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

ВІ КНУ ім. Т.Шевченка , (ОТР) 2004 р., економіка 

та фінансове забезпечення  військ (Сил). 

Кандидат економічних наук за спеціальністю 

08.00.01 - економічна теорія та історія економічної 

думки, 

 ДК № 058289 від 10.03.2010 

НУОУ, курси вищого керівного складу 

стратегічного рівня (L-4) у 2020 р. 

П. 2, 3, 10, 16 

КОЛОМІЄЦЬ 

Владислав 

Миколайович 

Старший викладач 

кафедри правового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Військовий інститут Київського      національного 

університету імені Тараса Шевченка, 2001 р., за 

спеціальністю “Правознавство”, МО № 13572156 

від 24.07.2001 р 

ТИМОШЕНКО 

Володимир 

Андрійович 

Професор кафедри 

правового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Вінницький державний педагогічний інститут ім. 

М.Островського, 1975, фізика А-ІІ № 049625 від 

23.06. 1975р. 

Доктор юридичних наук, ДД № 005446 від 

14.12.2006 за спеціальністю кримінальне право та 

кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема 

дисертації: “Формування системи національної та 

міжнародної протидії сучасного наркобізнесу”.  

Профессор, 02ПР № 000053 від 28.04.2004 р. за 

кафедрою транспортного права  

Національний університет оборони України, 

Міжнародний комітет Червоного хреста. 



Консультант з Міжнародного гуманітарного права 

15-16 грудня 2015 року. Сертифікат Б/Н від 16.12. 

2015 року. 

Університет «КРОК» Навчально-науковий інститут 

магістерської підготовки та післядипломної освіти 

13.05.2019-16.08.2019 Сертифікат 

12СС04635922/010702-19 від 16.08.2019 

П. 2, 3, 7 

ПАНАСЕНКО  

Людмила Іванівна 
Професор кафедри 

економіки та 

фінансового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1972, математик-економіст 

Аспірантура КДУ ім. Т.Г.Шевченка, 1978 р Кандидат 

економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - 

математичні методи, моделі та інформаційні 

технології в економіці,  ЭК № 005292 від 26.07.1978       

Доцент,  ДЦ № 036013 від 25.04.1991 

 

НЕФЬОДОВА 
Людмила Яківна 

 

Науковий 

співробітник 

науково-дослідної 

лабораторії 

проблем  

оборонного 

менеджменту 

навчально-

наукового центру 

оборонного 

менеджменту 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Дніпропетровський Державний Університет, 1992р., 

біолог, фізіолог розслин, викладач. 

 Київський Національний Економічний 

Університет, 2004 р., магістр бізнес-

адміністрування. 

Додаткова освіта:  Програма «Build», Unit School of 

Business (2020р.)  Програма «Професійний коуч 

міжнародного рівня ICF», Coachingup University 

(2020р.)  Програма «Стратегічне оборонне 

планування», Defense Resources Management 

Institute Naval Postgraduate School, Monterey, 

California (2019р.)  «Сертификаційний курс Project 

Management Professional, PMP», Spider Ukraine 

(2017р.)  «Certified ScrumMaster», Scrum Alliance 

(2017р.)  «Школа вирішення конфликтів», 

«BaykaLove Центр» (2016р.)  «Школа переговорів» 

(EBA Negotiation School), European Business 

Assotiation (2016р.)  «Школа тренерів», авторська 

програма Наталії Байкалової (2016р.)  «Тренінг для 

тренерів Microsoft» (2010р.)  Київський Гештальт 

Інститут, спеціалізація «Кризова гештальт-терапія 

організацій и ресурсний коучинг» (2015- 2016р.) 

П.1, 2 



ЯСЕНКО 

Сергій Анатолійович 
Старший викладач 

кафедри  

оборонного 

менеджменту 

навчально-

наукового центру 

оборонного 

менеджменту 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

КІ ВПС (КВВАІУ) у 1995 р., спеціаліст  

 КІ ВПС у 2000 р. , ОТР. 

Перекваліфікація по спеціалісту МАУП 2008 р 

 Кандидат технічних наук, ДК №006691 від 

12.04.2000 за спеціальністю  20.02.14 - озброєння і 

військова техніка. Тема дисертації: “Томографічний 

алгоритм спостереження наземних об’єктів в 

умовах частково-прозорих просторово-

розподіленних завад”. 

П. 2, 3 

ТЕРЕЩЕНКО 

Анатолій 

Миколайович 

Професор кафедри  

технічного 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Київське вище танкове інженерне училище ім. 

маршала Якубовського. По спец. «Гусеничні та 

колісні машини» 

у 1981 р. 

Військова академія бронетанкових військ у 1984 р. 

Доцент ДЦ №000480 від 30.10.1991 

Професор 12ПР №009180 від 17.01.2014 

П. 2-4, 7, 10, 12, 13,14,17. 

КУЗНЕЦОВ 

Борис 

Тимофійович 

 

Старший викладач 

кафедри технічного 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Даугавапілське авіаційне радіотехнічне училище, 

1966 р, технічна,  

КБ № 675286. 

Військова-повітряна інженерна академія-1973, 

інженерна  

ПА№ 17656 

Військова-повітряна інженерна академія-факультет 

керівного інженерного складу, 1979 р.  ПВ № 06817 

Кандидат технічних наук, КТ №026658 від 

15.02.1992р., за спеціальністю 20.02.14 «Озброєння 

та військова техніка»; Тема дисертації  спеціальна 

Доцент,  ННА № 174 від 1.09.06 р.,за кафедрою 

технічного забезпечення. 

Національний університет оборони України ім. Івана 

Черняховського,  

 свідоцтво про підвищення кваліфікації КІМ-А 

№002317.  2017 р. 

П. 2, 3, 13, 15, 16 

КИВЛЮК 

Володимир 

Семенович 

Професор кафедри 

тилового 

ні Основи 

управління 

Рязанське військове автомобільне училище у 1968 

році по спеціальності технічне обслуговування і 

ремонт автомобілів, технік-механік. 



 забезпечення стратегічними 

ресурсами 

Військова академію тилу і транспорту у 1975 році 

по спеціальності командно-тилова  наземних військ, 

офіцер з вищою військовою освітою. 

Військова академію Генерального штабу Збройних 

Сил СРСР по спеціальності командно-штабна, 

оперативно-стратегічна за кваліфікацією офіцер з 

вищою військовою оперативно-стратегічною 

освітою у 1989 році. 

Кандидат економічних наук зі спеціальності 

08.06.02 – підприємництво, менеджмент та 

маркетинг, диплом ДК № 006039. Тема дисертації: 

“Основні напрямки політики і стратегії 

функціонування матеріально-технічного 

забезпечення оборонного комплексу України”. 

Старший науковий співробітник за спеціальністю 

20.01.01.- воєнне мистецтво. Атестат старшого 

наукового співробітника АС № 007209 від 10 

лютого 2010 року. Доцент кафедри тилового 

забезпечення. Атестат 12 ДЦ № 031997 від 26 

вересня 2012 року. 

Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана, 

свідоцтво про підвищення кваліфікації  

12СПВ 005858 від 22.11. 17 р. 

П. 2, 3, 4,15 

БАТАЛЮК  

Володимир Іванович 

Старший викладач 

кафедри 

керівництва 

військами (силами) 

в мирний час 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Казанське вище танкове командне училище, 1970, 

командно-штабна, інженер по експлуатації танків, 

автомобілів і тракторів. 

Академія бронетанкових військ, 1982, командно-

штабна, бойове застосування військових частин, 

з’єднань і об’єднань. 

 Академія Збройних Сил України, 1997, магістр 

державного військового управління. 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П. 2 

ТІХОНОВ  Начальник кафедри ні Основи Харківський військовий університет, 1997, інженер 



Григорій 

Митрофанович 

керівництва 

військами (силами) 

в мирний час 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 

АСУ. 

 Національна академія оборони України, 2006, 

бойове застосування та управління діями підрозділів 

(частин, з’єднань) Сухопутних військ, офіцер 

військового управління оперативно-тактичного 

рівня. 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського, 2015, державне воєнне 

управління, професіонал державного воєнного 

управління у сфері оборони, офіцер військового 

управління оперативно-стратегічного рівня 

Кандидат військових наук ДК № 055860 від 

16.12.2009 р., 20.01.12 – Радіоелектронна боротьба, 

способи та засоби. Тема дисертації спеціальна; 

Старший науковий співробітник за спеціальністю 

воєнне мистецтво  

АС № 007608 від 10.11.2010 р. 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського,  

свідоцтво про визначення рівня знання іноземної 

мови КІМ-А № 002549 від 03.06.2016 р. 

П. 2, 3, 10, 17. 

АКСАНОВ 

Шаміль 

Хабібуллайович 

Старший викладач 

кафедри 

оперативного 

мистецтва 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Ташкентське вище загальновійськове командне 
училище, 1973 р., (офіцер мотострілецьких військ, 
інженер по експлуатації бронетанкової техніки та 
автомобілів), Я №739849 
Воєнна академія ім. Фрунзе, 1984 р. (командно-

штабна оперативно-тактична) КВ №031953 

 Курси ЦППК НУОУ, Педагогіка вищої військової 

школи. Свідоцтво 12СПВ 190065 від 06.04.2016  

П. 2, 3 

БУТ 

Юрій Іванович 

 

 

 

 

 

 

Професор  ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київське вище загальновійськове командне 

училище, 1971р.,  (командна загальновійськова), 
Військова академія ім. М.В. Фрунзе, 1982р., 

(Командно-штабна оперативно-тактична), МВ № 

150872, 
Воєнне академія Генерального штабу ЗС СРСР ім. 

Ворошилова, 1991 р., (командно-штабна 

оперативно-стратегічна) ФВ №520759. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат військових наук, ДК № 012323 від 

14.11.01р. за спеціальністю 20.01.01. “Воєнне 

мистецтво”; За спеціальною темою. 

Доцент ДЦ № 006082 від 23.12.02р. кафедри 

стратегії. За спеціальною темою. 
Курси ЦППК НУОУ 2017 р. 

Педагогіка вищої військової школи  
Свідоцтво12СПВ 190067від 06.04.2016 

П. 2, 3 

ШИГИДА 

Андрій Іванович 
Доцент кафедри 

оперативного 

мистецтва 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Омське вище загальновійськове командне 

училище,1991р., командна тактична 

мотострілецьких військ, РВ 709984, 

Національна академія оборони України (ОТР) 2004р, 

бойове застосування та управління діями підрозділів 

(частин з’єднань) Сухопутних військ,  

МО 13607615 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського (ОСР), 2015, Управління у 

воєнній сфері, М15 № 003998 

НУОУ ОСР-2015, Диплом М15 № 003998 від 

26.06.2015 

П. 2, 3 

ШУКЛІН 

Віктор 

Миколайович 

 

Доцент кафедри 

зв’язку та АСУ 
ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 Новочеркаське вище військове командне 

червонопрапорне училище зв’язку, 1969 р. (командна 

тактична військ зв’язку, інженер по експлуатації 

засобів електрозв’язку) М № 493914 від 28.06.1969. 

Ленінградська воєнна академія зв’язку,1977 р. 

(командно-штабна оперативно-тактична військ 

зв’язку, офіцер оперативно-тактичного рівня) В-І № 

065788 від 28.06.1977 
Національний університет оборони України курси 
підвищення кваліфікації та професійного рівня з 
питань педагогіки вищої військової школи Свідоцтво  

СПК № 000106  від 29.11. 2016 

П. 2, 3, 10 

ВДОВЕНКО 
Сергій 

Григорович 

Доцент кафедри 

зв’язку та 

автоматизованих  

систем управління 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

Краснодарське вище військове  червонопрапорне 

училище ім. генерала армії Штеменка С.М. - 1989; 

спеціальність - “Командна тактична спеціального 

зв’язку”; спеціалізація - “Спеціальний зв'язок та 



повномасштабної 

збройної агресії 

контроль за режимом секретності”; кваліфікація - 

інженер з експлуатації засобів електрозв’язку;  

Національна академія оборони України - 1999; 

спеціальність – “Бойове застосування та управління 

діями підрозділів (частин, з’єднань Сухопутних 

військ”; спеціалізація - “Бойове застосування та 

управління діями підрозділів і частин військової 

розвідки”; 

кваліфікація – спеціаліст, офіцер військового 

управління оперативно-тактичного рівня; 

Національна академія оборони України - 2009;  

спеціальність – “Бойове застосування та управління 

діями з’єднань та об’єднань Збройних Сил”. 

кваліфікація – магістр, професіонал державного 

військового управління у сфері оборони, офіцер 

військового управління оперативно-стратегічного 

рівня; 
Державний університет телекомунікації – 2018. 
спеціальність – “Кібербезпека”, спеціалізація - “Безпека 

інформаційних і комунікаційних систем”. кваліфікація – 

спеціаліст. 

 П.2, 3 

КУРТСЕІТОВ  

Тимур Ленурович 
Начальник кафедри 

оперативного та 

бойового 

забезпечення 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київський інститут Військово-повітряних військ – 

1996, радіоінженер; Національна академія оборони 

України, 2004, організація бойового та оперативного 

забезпечення військ (сил), офіцер військового 

управління оперативно-тактичного рівня,  

Доктор технічних наук, ДД 001213 від 26.09.2012 р. 

за спеціальністю 20.01.12 радіоелектронна боротьба, 

способи та засоби; Тема дисертації спеціальна; 

Професор АП № 001044 від 20.06.2019 р. за 

кафедрою оперативного та бойового забезпечення 

П. 1-4, 7, 10, 11, 17 

КОЦЮРУБА 

Володимир Іванович 
Професор кафедри 

оперативного та 

бойового 

забезпечення 

ні Основи 

управління 

стратегічними 

ресурсами 

Застосування сил 

оборони для 

Кам’янець-Подільське Вище військово-інженерне 

командне училище,  1992 р.,, інженер по експлуатації 

машин інженерного озброєння, УВ № 655966 

Національна академія оборони України, 2002 р., 

(організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (сил)), спеціаліст військового управління, 



стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

МО № 13593282 

Кандидат військових наук  

ДК № 040595 від 26.12.2006 за спеціальністю 

20.01.01 „Воєнне мистецтво“; 

Старший науковий співробітник АС  

№ 006695 від 12.11.2008 за спеціальністю 20.01.01 

Доцент  12 ДЦ № 043112 від 30.06.2015 за 

кафедрою ОБЗ 

Національний університет оборони України, 

сертифікат про підвищення кваліфікації «Arc GIS 

Desktop: Початок роботи з геоінформаційними 

системами, 2017 р.  

П. 1, 2, 3, 4, 8, 12, 17. 

СЕРГІЄНКО  

Валерій Дмитрович 
Доцент кафедри 

оперативного та 

бойового 

забезпечення 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київське вище інженерне авіаційне військове 

училище Військово-повітряних сил – 1976, 

радіоінженер. 

Кандидат технічних наук, ТН №057050 від 

13.10.1982 р. за спеціальністю 20.02.14 озброєння та 

військова техніка. Тема дисертації спеціальна; 

Доцент ДЦ № 026504 від 28.06.1990 р.  

П. 2, 3, 8, 17 

НЕСТЕРЕНКО  

Сергій 

Іванович 

Старший викладач 

кафедри 

оперативного та 

бойового 

забезпечення 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Костромське вище військове командне училище 

хімічного захисту – 1977, командна тактична 

хімічних військ.  

Військова академія хімічного захисту імені Маршала 

Радянського Союзу Тимошенко – 1995, організація 

організація РХБ захисту військ та цивільних об’єктів. 

Національна академія оборони України – 1999, 

управління діями з’єднань та об’єднань Збройних 

Сил 

П. 2, 3, 13, 17 

ГРИЦАЙ 

Микола Павлович 

 

Доцент кафедри 

ракетних військ і 

артилерії 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 Сумське вище артилерійське командне училище , 

1969 рік, спеціальність – прилади управління, 

кваліфікація – технік-електромеханік 

 Військова артилерійська академія, 1980 рік, 

спеціальність – командно-штабна оперативно-

тактична, кваліфікація -  офіцер з вищою військовою 

освітою. 



Військова академія Генерального штабу, 1990 рік, 

спеціальність - командно-штабна оперативно-

стратегічна, кваліфікація - офіцер з вищою 

військовою оперативно-стратегічною освітою 

Кандидат військових наук, ДК № 013200, від 

13.02.2002, 20.01.01 – воєнне мистецтво. Тема 

дисертації: за спеціальною темою. 

Доцент за кафедрою РВіА, ДЦ № 000465,  

19.02 2004 

Національний університет оборони України,  

КПК з питань педагогіки вищої школи, свідоцтво 

СПК 000883,  27.12.2017 

П. 2, 3, 8, 10 

ДАНИЛЮК 

Ігор Анатолійович 
Начальник кафедри 

Десантно-

штурмових військ і 

Сил Спеціальних 

операцій 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Одеський  ІСВ, 1994; 

НАОУ ОТР , 2005, бойове застосування та 

управління діями підрозділів (частин, з’єднань) СВ 

Кандидат військових  наук, ДК № 049568 від 

03.12.2008 р., 20.01.01 – Військові науки. Тема 

дисертації спеціальна. 

Доцент за кафедрою Сухопупних військ 12 ДЦ 

№039877  від 23.09.2014 р. 
Національний університет оборони України, КПК з 
питань педагогіки вищої школи, свідоцтво СПК 000753,  
27.12.2017 
П. 2, 3, 10, 15 

ЄЗЕРСЬКИЙ 

Микола Рафаїлович 

 

Старший викладач 

кафедри Десантно-

штурмових військ і 

Сил Спеціальних 

операцій 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київське ВЗКУ, 1975 

ВА ім. Фрунзе, ОТР, 1988, командна-штабна 

оперативно-тактична 

Кандидат історичних наук, ДК 032285 від 

15.12.2015р. за спеціальністю 20.02.22 – військова 

історія. Тема дисертації: “Дії спецпідрозділів 

радіомінування партизанських формувань 

Українського штабу партизанського руху у 1944-

1945 роках”. 

Курси центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НУОУ, 

педагогіка вищої військової школи, свідоцтво 12 

СПБ 190066 від 06.04.2016 року. 

П. 2, 3 



 

КАМІНСЬКИЙ 

Валерій Віталійович 

 

Доцент кафедри 

Повітряних Сил 
ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 ЖКРТУ, 1966, експлуатація та ремонт 

радіотехнічних засобів. 

ВКАППО, 1975, командна, офіцер з вищою 

військовою освітою. 

ВА ГШ СРСР (ОСР), 1988, оперативно-

стратегічний рівень – командно-штабний 

Кандидат військових наук, ДК № 004917 від 

17.05.2012 р., 20.01.01 – воєнне мистецтво. 

Дисертація на спеціальну тему. 

Національний університет оборони України ім. 

Івана Черняховського, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації з питань педагогіки вищої військової 

школи СПК 000681 від 27.12.2017 р. 

П. 2, 3, 10 

ОРІХОВСЬКИЙ 

Павло Володимирович 
Старший викладач 

кафедри 

Повітряних Сил 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Київське вище військове зенітно-ракетне інженерне 

училище, 1991 р., електромеханічні пристрої, 

військовий інженер з радіотехніки. 

Харківський військовий університет, 2002 р., ОТР  

НУОУ, 2014, ОСР, магістр державного військового 

управління 

АТО, довідка про безпосередню участь № 313/2324 

від 7.08.2018 

ЧІРІКАЛОВ Олексій 

Сергійович 

 

 

Доцент кафедри 

Військово-

Морських Сил 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Севастпольський Військово-Морський інститут 

(1998, комп’ютеризовані системи управління, 

інженер-електромеханік) ЛА ВС № 001500 від 

26.06.1998 року. 

НАОУ ОТР (2012, організація бойового 

застосування, експлуатації та ремонту кораблів, 

техніки і озброєння військово-морських сил, офіцер 

військового управління оперативно-тактичного 

рівня) МО № 13660022 від 26.05.2012 р. 

НАОУ імені Івана Черняховського ОСР (2017, 

державне воєнне управління, офіцер військового 

управління оперативно-стратегічного рівня) М17 № 

049304 від 31.03.2017 р. 

Кандидат історичних наук за спеціальністю 

 20.02.22 -військова історія,  ДК № 042886 від 

26.06.2017, тема “Евакуація військ (сил) на Чорному 



морі у роки Другої світової війни”. 

ВІКНУ імені Т.Шевченка,  курси підвищення 

кваліфікації та професійного рівня з питань 

навігаційного забезпечення військ та 

геоінформаційних систем, 12 СПК № 837086 від 

08.06.2016 року. 

П. 2, 3, 5 

ЗУБОВ  

Олександр Якович 

 

Професор кафедри 

управління 

військами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 Полтавське зенітно-ракетне вище командне 

училище, 1981, ЖБ № 100772 (з відзнакою). 

Військова академія Сухопутних військ, 1992, ИВ № 

150310 (з відзнакою). 

Національна академія оборони України, 2002, МО 

13600443, (з відзнакою), магістр  

державного військового управління. 

Кандидат військових наук, КН № 007902, 

Спеціальність 20.01.01 – військове мистецтво, тема 

дисертації спеціальна; 

Доцент кафедри управління військами ДЦ №004970 

Національний університет оборони України імені 

Івана Черняховського, курси підвищення 

кваліфікації з питань цивільно-військових відносин 

демократичного цивільного контролю над ЗСУ та 

актуальних проблем нац. безпеки та оборони 

держави, 12СПК 954236 від 11.06.2016 р. 

П.  2, 3, 11, 15 

БЕРЕЖНИЙ 

Анатолій 

Миколайович 

доцент кафедри 

правового 

забезпечення 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

 Харківське військово-авіаційне училище-1967р., Х 

№ 617397, 

Військово-повітряна академія РА, штурманський   

факультет, 1972 р. 

Кандидат історичних наук, спеціальність 20.02.22 – 

військова історія, 

ИТ № 001447, від 25.05.1977, 

Доцент, ДЦ № 037397, 

Пр 28 д/д, 09.07.1980. 

Програма НAТО з удоскон. військової освіти 

(DEEP). Сертифікат про закінчення курсів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників від 2016 р. 

П. 2, 3, 4, 6, 10 



АЛЬОЩЕНКО 

Іван 

Володимирович 

 

Старший викладач 

кафедри Десантно-

штурмових військ і 

Сил Спеціальних 

операцій 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Рязанське вище командне десантне училище, 1981 р., 

командно-тактична повітряних десантних військ, БИ         

№ 531245. 

Військова Академія ім. Фрунзе 1991 р., командно-

штабна, оперативно-тактична, ТВ    № 577218. 

Курси центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації НУОУ, 

педагогіка вищої військової школи, свідоцтво 12 

СПБ 190066 від 06.04.2016 року. 

П. 2, 3 

БЕЗБАХ 

Віктор Сергійович 

 

Професор кафедри 

управління 

військами 

ні Застосування сил 

оборони для 

стримування та 

відсічі 

повномасштабної 

збройної агресії 

Казанське вище танкове командне училище, 1976, Т 
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів,  

методів навчання та оцінювання (на основі таблиці 1) 

 
Модуль 1: “Основи стратегічного лідерства”.  

Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

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. 

Лекції, практичні заняття Публічний виступ 

2. Володіти законами логіки та критичного 
мислення у процесі управлінської 
діяльності на стратегічному рівні. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів 

ПЗ-2/2; 

3. Реалізовувати принцип гендерної 
рівності у процесі управлінської діяльності 
на стратегічному рівні як базовий принцип 
сучасного демократичного суспільства. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

методи кейсів 

Есе 

4. Уміти використовувати елементи 
розподіленого лідерства, формувати та 
працювати в команді.  

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів 

Есе 

Модуль 2: “Міжнародна безпека та загроза з боку Росії”. 

Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

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. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів 

Захист індивідуального проекту 

2. Вміти організовувати процес вироблення 

рішень щодо співпраці України з 

ситуативними і стратегічними партнерами 

для забезпечення національної безпеки. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів 

Захист індивідуального проекту 

3. Володіти знаннями щодо аналізу 

сутності політики Росії щодо України та 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

Захист індивідуального проекту 



застосовувати дипломатичні, міжнародно-

правові механізми щодо вирішення 

російсько-українського конфлікту. 

методи кейсів 

Модуль 3: “Майбутнє середовище безпеки”. 
Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

1. Оцінювати поточні та історичні приклади 
використання військової сили та 
усвідомлювати актуальність військового 
панування в майбутньому. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття 

Захист групового проекту 

2. Визначити основні риси воєнних 
конфліктів, до яких може бути втягнута 
Україна, комплексно оцінювати 
середовище безпеки в контексті сучасних 
та майбутніх воєнних конфліктів. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів 

Захист групового проекту 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи, методи кейсів, рольова гра 

Захист групового проекту 

4. Визначати потенціали та інструменти 
влади необхідні для управління 
конфліктом, визначати шляхи 
комплексного застосування військових 
та/або невійськових способів для 
досягнення політичних цілей. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист групового проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів, рольова гра, тренінг 

Захист групового проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

практичні заняття 

Захист групового проекту 

Модуль 4: “Забезпечення національної безпеки”. 
Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

1. Оцінювати характер, роль та еволюцію 
стратегії національної та воєнної безпеки 
України, а також стратегій інших держав, 
альянсів та міжнародних організацій. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист колективного проекту 

проекту 

2. Досліджувати взаємозв'язок між 
національним та міжнародним контекстом, 
а саме: зовнішніми викликами і загрозами, 
метою (потрібним кінцевим станом), 

Лекції, групові заняття, круглі столи Захист колективного проекту 

проекту 



шляхами та засобами, при формуванні 
стратегії воєнної безпеки. 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи, практичні заняття 

Захист колективного проекту 

проекту 

4. Розуміти проблеми стратегічного 
планування застосування та стратегічного 
планування розвитку Збройних Сил в 
інтересах підготовки до ведення широкого 
спектру операцій. 

Лекції, групові заняття, круглі 

столи 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи 

Захист індивідуального проекту, 

захист колективного проекту  

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 

Лекції, групові заняття, круглі 

столи 

Захист колективного проекту 

проекту 

Модуль 5: “Основи управління стратегічними ресурсами”. 
Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи 

Захист колективного проекту 

проекту 

3. Використовувати інноваційні технології 
під час оборонного планування. 

Лекції, групові заняття, круглі 

столи, практичні заняття 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, круглі 

столи, практичні заняття, методи 

кейсів 

Захист колективного проекту 

проекту 

5. Формувати рекомендації щодо 
ефективного оборонного менеджменту. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, практичні заняття, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист колективного проекту 

проекту 

6. Оцінити вплив обмеженості у ресурсах 
на оборонне планування.  

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, 

Захист колективного проекту 

проекту 



Модуль 6: “Застосування сил оборони для стримування та відсічі повномасштабної збройної агресії”. 
Результати навчання Методи навчання Форми (методи) оцінювання 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи 

Захист колективного проекту 

проекту 

5. Планувати та розвивати інтегроване 
використання всіх інструментів влади в 
інтересах стримування у інноваційний, 
гнучкий і систематичний спосіб і у 
відповідному існуючій ситуації форматі. 

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист колективного проекту 

проекту 

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

Лекції, групові заняття, семінари, 

круглі столи, групові вправи, 

методи кейсів, рольова гра 

Захист колективного проекту 

проекту 

 



Таблиця 4 – загальна інформація про МТЗ, яка є статичною для одного ЗВО 
 

Загальна інформація про вищий навчальний заклад: 
 

1 Кількість ліцензованих спеціальностей  

 за 1 (бакалаврським) рівнем 1 

 за 2 (магістерським) рівнем 6 

 За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем 7 

2 Кількість акредитованих освітніх програм  

 за 1 (бакалаврським) рівнем  

 за 2 (магістерським) рівнем 4 

 За 3 (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем  

3 Контингент здобувачів професійної освіти на всіх курсах навчання 2167 

 на денній формі навчання 495 

 на інших формах навчання (заочна, дистанційна) 1672 

4 Кількість факультетів (інститутів) 6 

5 Кількість кафедр 29 

6 Кількість співробітників (всього) 1800 

 • в т.ч. НПП 327 

 Серед них: - докторів наук, професорів 37 

 - кандидатів наук, доцентів 162 

7 Загальна / навчальна площа будівель, кв. м 128993,4/47823,2 

 Серед них: - власні приміщення (кв. м) 13112/6035 

 - орендовані (кв. м)  

 - здані в оренду (кв. м)  

8 Наявність бібліотеки (в т.ч. кількість місць у читальному залі) + (47) 

9 Кількість гуртожитків 15 

 кількість місць для проживання студентів 1353 

 

* Таблиця 4 заповнюється впершепрограмою, що подається на акредитацію.

 Для наступних форм СО, використовуються дані внесені при першому заповненні 

форми СО ЗВО. Без можливості редагування в MVP. 
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