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ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА,  ПРОФЕСІЙНИЙ 

СТАНДАРТ, ВИЩИЙ ВІЙСЬКОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, 

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНА ТА АКУМУЛЮЮЧА 

СИСТЕМА, ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІСТЬ 

Об’єктом дослідження є підготовка фахівців з вищою військовою 

оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою. 

Метою науково-дослідної роботи є удосконалення системи управління 

якістю підготовки  фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою на основі компетентісної моделі підготовки 

військових фахівців та інноваційних педагогічних технологій; впровадження 

в практику вищого військового навчального закладу інтструментарію щодо 

управління якістю підготовки військових фахівців. 

Методи дослідження. У процесі роботи було використано такі методи: 

аналіз вітчизняної та зарубіжної філософської, психологічної, педагогічної та 

методичної літератури – для з’ясування стану розробленості проблеми; 

абстрагування й конкретизацію для визначення поняття механізмів 

управління якістю підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-

стратегічною та оперативно-тактичною освітою; синтез, систематизацію, 

порівняння, узагальнення – для вивчення сутності і змісту управління якістю 

підготовки  фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою на засадах компетентісного підходу. 

Для реалізації поставлених завдань використовувались методи 

теоретичного та емпіричного дослідження, які взаємозбагачувались і 

забезпечили досягнення мети науково-дослідної роботи. 

У науково-дослідній роботі «Управління якістю підготовки  фахівців з 

вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою» узагальнено  основні відомості щодо дослідження управління 

якістю підготовки  фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою. 
Систематизовано зміст, структуру, обсяги підготовки, забезпечення 

якості освіти фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 
оперативно-тактичною освітою на основі компетентісного підходу у 
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського. 

Показано інструментарій управління якістю підготовки  фахівців з 
вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою;  

Визначено організаційно-методичні рекомендації щодо управління 

якістю підготовки  фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою. 

На підставі отриманих даних розроблено методику проведення Огляду-

конкурсу з визначення кращого підрозділу Національного університету 
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оборони України імені Івана Черняховського та удосконалено Положення 

про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти у Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

обгрунтовано     рекомендації щодо удосконалення підготовки фахівців з 

вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою на основі досвіду підготовки у системах військової освіти провідних 

країн світу. 

Обраний напрям дослідження пов’язаний з реалізацією оперативної 

цілі 5.2. Стратегічного оборонного бюлетеня України – “Удосконалення 

системи військової освіти та підготовки кадрів” та обгрунтування системи 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності (відповідно до п. 2., 

ст. 16, розділу V Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-

VII). 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в обґрунтуванні 

положення про те, що освітня діяльність передбачає загальнокультурну та 

фундаментальну наукову підготовку фахівців з вищою військовою 

оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою на основі 

системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

Реалізація запропонованих підходів до управління якості підготовки 

фахівців з вищою оперативно-стратегічною та військовою оперативно-

тактичною освітою буде сприяти оновленню нормативного і науково-

методичного забезпечення освітнього процесу у ВВНЗ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, 

ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

ВВНЗ – вищий військовий навчальний заклад 

ЗВО – заклад вищої освіти 

ВНП ЗВО – військовий навчальний підрозділ заклад вищої освіти 

ВТК – військово-технічні компетенції 

ЕК – екзаменаційна комісія 

ЗС – Збройні Сили 

КСП – спеціалізовано-професійні (військово-спеціальні компетенції) 

МОН – Міністерство освіти і науки 

НДР – науково-дослідна робота 

НПП – науково-педагогічні працівники 

ОПП – освітньо-професійна програма 

CBE – competence-based education (освіта, що заснована на 

компетентності) 

ECTS – європейська система трансферу кредитів 
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ВСТУП 

В умовах постійної зміни соціально-політичних, економічних і 

моральних орієнтирів сучасного світу найважливішим фактором динамічного 

розвитку суспільства є забезпечення високого рівня якості освіти фахівців з 

вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою. 

Ніколи ще проблема якості освіти в Україні не мала такого важливого 

ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, як у 

теперішній час. Державно-політичні й соціально-економічні перетворення в 

Україні суттєво вплинули на систему освіти України. Однак її комплексного 

відновлення поки що не відбулося. У зв’язку із цим, нинішній стан освіти, у 

тому числі вищої, її зміст і структура, матеріальна база, організаційно-

економічні та управлінські механізми, статус науково-педагогічного і 

педагогічного працівника не повною мірою відповідають сучасним потребам 

розвитку країни, запитам особистості, суспільства й держави.  

Виходячи з вищезазначеного необхідно визначити систему пріоритетів, 

що мають бути реалізовані, а саме: 

– можливість здобуття якісної освіти для кожної людини незалежно від 

її економічного становища, віку, статі та місця проживання; 

– відповідність вітчизняної освіти світовим стандартам і вимогам; 

Інноваційна діяльність в освітній сфері є принципово важливою 

відповіддю на виклики сучасності, що обумовлені переходом суспільства до 

інноваційного типу розвитку і зумовлюють гнучкість системи освіти, її 

відкритість до нового, реалізацію конкурентоспроможних освітніх 

національних і транснаціональних проектів. Імплементація освітніх інновацій 

є запорукою конкурентоспроможності національної освіти, її здатності 

формувати інноваційну людину.  

Інновації в освіті характеризуються новизною, спрямованою на якісне 

поліпшення освітнього процесу, та відображаються в удосконалених чи 

нових освітніх складових (меті, змісті, структурі, формах, методах, засобах, 

результатах), освітніх технологіях (дидактичних, виховних, управлінських), 

наукових і науково-методичних розробках, технічних засобах, нормативно-

правових документах, що регламентують діяльність вищих навчальних 

закладів і установ освіти та їх відносини з іншими інституціями. 

Військова освіта є частиною загальнодержавної освіти та одним з 

головних чинників, що визначає якість стану й основу стабільного розвитку 

військової організації держави. Відповідно актуальними залишаються 

проблеми оцінювання якості вищої освіти, визначення критеріїв оцінювання 

якості фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-

тактичною освітою, ефективного управління якістю військової освіти і, 

зокрема, якістю підготовки військових фахівців з вищою військовою 

оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою та впровадження 

в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. 

Тому метою науково-дослідної роботи є удосконалення системи 

управління якістю підготовки військових фахівців з вищою військовою 
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оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою на основі 

комплексної моделі підготовки військових фахівців та інноваційних 

педагогічних технологій, впровадження в практику Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) 

інструментарію щодо управління якістю підготовки фахівців з вищою 

військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою. 

В заключному звіті представлені рекомендації щодо оцінювання якості 

підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою на засадах компетентнісного підходу, 

систему критеріїв та показників оцінювання якості підготовки фахівців з 

вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою та пропозиції щодо застосування математичного апарату для 

оцінювання запропонованої системи критеріїв, проведено аналіз 

інноваційних педагогічних технологій щодо забезпечення якості підготовки 

фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-

тактичною освітою, запропоновано методичні рекомендації щодо розробки 

та впровадження в освітній процес НУОУ системи управління якістю 

підготовки військових фахівців з вищою освітою на засадах 

компетентнісного підходу. 
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І. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ВІЙСЬКОВОЮ  ОПЕРАТИВНО-

СТРАТЕГІЧНОЮ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЮ ОСВІТОЮ  
 

1.1. Загальна характеристика управління якістю підготовки 

фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-

тактичною освітою 

В умовах розбудови незалежної України, захисту її територіальної 

цілісності активізуються пошуки нових форм, методів та механізмів 

управління різноманітними структурами держави. Сучасна система 

військової освіти (СВО), її заклади та органи управління як складові 

суспільства не можуть перебувати осторонь цих проблем. Головне завдання, 

яке має вирішуватися сьогодні – це поліпшення управління військовою 

освітою, що в результаті приведе до підвищення ефективності її 

функціонування та якості підготовки військових фахівців для потреб 

держави. Необхідність дослідження проблем управління зумовлено такими 

чинниками: 

об’єктивними умовами доцільності подальшого вдосконалення СВО та 

органів управління нею на сучасному етапі; 

відсутністю цілісного наукового дослідження проблем управління 

військово-освітньою сферою; 

недостатньою сформованістю цієї підсистеми управління в системі 

державної освіти та системі органів військового управління; 

потребою у визначенні тенденції вдосконалення системи управління 

військовою освітою, а також потребою вдосконалення форм управління 

ВВНЗ і пошуку нових його напрямів. 

Актуальність проблеми управління якістю підготовки військових 

фахівців в сучасних умовах визначається низкою чинників: по-перше, від 

якості підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою залежить рівень бойової готовності та 

боєздатності Збройних Сил України; по-друге, якість освіти визначає 

розвиток військової науки і техніки, озброєння та їх застосування; по-третє, 

якість підготовки офіцерських кадрів сприяє формуванню важливості й 

престижності військової служби; по-четверте, якість військової освіти сприяє 

формуванню військової еліти, загальної культури військового середовища та 

визначає їх позитивний вплив на суспільство та статус військовослужбовців 

у суспільстві; по-п’яте, якість підготовки фахівців у ВВНЗ набуває все 

більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності військової освіти 

нашої держави серед інших країн, де готуються військові професіонали. 

В умовах розбудови незалежної України, захисту її територіальної 

цілісності активізуються пошуки нових форм, методів та механізмів 

управління різноманітними структурами держави. Сучасна система 

військової освіти (СВО), її заклади та органи управління як складові 

суспільства не можуть перебувати осторонь цих проблем. Головне завдання, 

яке має вирішуватися сьогодні – це поліпшення управління військовою 
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освітою, що в результаті приведе до підвищення ефективності її 

функціонування та якості підготовки військових фахівців для потреб 

держави. В умовах сьогодення Сьогодні потрібні нові підходи до управління, 

які виходили б з об’єктивних потреб переходу до життя в умовах 

цивілізованих – ринкових умовах з урахуванням специфіки становлення 

нашої держави. Якість управління істотно впливає на всі сфери життя 

суспільства. Наслідком управління для суспільства можуть стати як корисні 

результати, так і шкідливі. Усе це вимагає серйозних досліджень у сфері 

теорії і практики управління. 

Сутність управління – це внутрішня, порівняно стійка основа, яка 

визначає зміст управління, функціонування та розвиток. Сутність 

проявляється через множину зовнішніх зв’язків і дій, що характеризують той 

чи інший бік даного предмета. Виходячи з цих засновків, можна визначити 

предмет дослідження теорії управління військовою освітою. 

Розкриваючи ці питання, слід визначити спочатку, що являє собою 

соціальне управління, а потім – місце, роль та сутність управління 

військовою освітою. 

На нашу думку, пізнавальна функція теорії управління виявляється в 

розкритті сутності процесів управління, закономірностей і принципів, яким 

воно підпорядковується, у роз’ясненні основних властивостей і 

взаємозв’язків усіх складових свого предмета, обґрунтуванні структури 

системи управління в цілому й органів управління та інших елементів, що до 

нього входять. Прогностична функція теорії управління полягає у визначенні 

тенденцій подальшого розвитку процесів і систем управління, організаційних 

форм та методів управлінської діяльності. Реалізація прогностичної функції 

дає змогу передбачати виникнення нових процесів і явищ в управлінні 

освітою. 

В управлінні використовують низку спеціальних понять і положень, 

найважливішими з яких є: 

об’єкт і суб’єкт; 

управлінські відносини; 

цілі й завдання управління;  

закони і закономірності управління; 

принципи, методи, функції управління;  

механізм, структура, процес, технологія управління;  

апарат управління та ін. 

Сукупність понять і положень утворює категорії управління. Дуже 

важливо розглянути їхнє місце і взаємозв’язок у системі та процесі 

управління (рис. 1.1). На рисунку показано взаємозв’язок категорій 

управління, що його потрібно знати для правильного розуміння і 

застосування на практиці основ теорії управління.  
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(Система управління) 
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управління 
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ВПЛИВ ЧИННИКІВ: 

 економічний стан системи; 
 умови діяльності, що сформувалися; 
 підготовка і культура персоналу управління; 
 психологічний клімат колективу. 
 

 

 
 

ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ 

 
  

Суб'єкт управління 
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Рис. 1. Взаємозв’язок категорій теорії управління 

Рис. 1.1 Взаємозв’язок категорій теорії управління 

В управлінні головне – виділити суб’єкт (орган управління), що 

управляє, та об’єкт, яким управляють. Управління це заснований на 

об’єктивних законах і закономірностях управління цілеспрямований процес 

впливу органу управління на об’єкт управління шляхом одержання 

інформації про його стан, прийняття з огляду на неї рішення й доведення до 

виконавців командної інформації з використанням відповідних прийомів, 

способів, методів керування задля досягнення певної мети (при цьому між 

об’єктом і суб’єктами управління встановлюються управлінські відносини).  

Мета управління – одне з базових понять у системному підході до 

виявлення взаємозв’язків категорій теорії управління. Під нею слід розуміти 

бажаний результат діяльності людини (організації) в конкретній сфері 

суспільних відносин. Досягнення мети управління пов’язано з вирішенням 

цілого кола завдань, що складають зміст управління. Мета зумовлює вибір 

засобів для її досягнення. Засоби можуть бути різними, вони залежать від 

різних чинників (економічний стан системи; умови діяльності, що 

сформувалися; підготовка і культура персоналу управління; психологічний 

клімат колективу). Цілі у процесі управління впливають на методологію 

організації управління. 

Відповідно до мети формується механізм управління, будується 

система управління. Сукупність органів управління утворює систему 

управління, структура якої формується з урахуванням теоретичного аналізу 

стану всіх елементів управління, досвіду практичного застосування їх у 

житті. Система управління складається з керівної та керованої підсистем. 

Взаємодія їх і є процесом управління. Управлінські відносини, підкреслюють 

Ю.М. Козлов і Є.С. Фролов, є конкретною формою соціальних зв’язків 

(суспільних стосунків) свідомо-вольового та організаційного характеру, у 
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яких один бік виступає носієм (виразником) функцій управління (суб’єкт), а 

другий – відчуває на собі керівний вплив з боку першої (об’єкт), що 

відповідає цілям соціального управління. 

Система органів управління (апарат управління) завжди зумовлена 

чітко визначеною необхідністю реалізації цілей та завдань управління – як 

загальних, так і персоніфікованих відповідно до конкретних сфер 

суспільного життя. Між завданнями та цілями управління, які мають 

загальний характер, і функціями конкретного органу системи управління 

існує прямий зв’язок: функції конкретного органу системи управління в 

цілому є похідними від цілей та завдань управління. Функції органів 

управління спрямовані на конкретний об’єкт управління, реальні 

управлінські дії, несуть на собі відбиток загальних цілей та завдань 

управління. Таким чином, функція (функції) органу управління розкриває 

сутність цього органу, зміст його діяльності, співвідношення з іншими 

органами управління, його місце в системі управління. Кожен орган цієї 

системи, здійснюючи належну йому компетенцію і виконуючи належні 

власне йому функції, тим самим реалізує частину загальних цілей та завдань 

управління. 

Таким чином, предмет дослідження теорії управління військовою 

освітою складають закони (закономірності), принципи управління, системи 

управління, організаційні форми і методи управління. Теорія управління 

військовою освітою досліджує свій предмет з різних боків, які становлять 

окремі, але взаємопов'язані між собою, аспекти. До основних із них можна 

віднести: організаційні, соціологічні, інформаційні, психологічні, економічні 

та правові.  

Теорія управління військовою освітою являє собою сукупність знань про 

управління, його закони (закономірності) та принципи, організаційні форми та 

методи функціонування системи управління військовою освітою. Вона слугує 

для визначення найефективніших шляхів досягнення цілей військової освіти. 

Основними завданнями теорії управління військовою освітою є: 

виявлення і дослідження об’єктивних законів (закономірностей) управління та 

формулювання на їх основі базових принципів управління; розкриття основних 

суперечностей у галузі управління; виявлення проблем і визначення 

найефективніших напрямів подальшого вдосконалення та розвитку системи 

управління, організаційних форм і методів управління; вивчення та 

узагальнення досвіду управління освітою; розробка методів дослідження 

проблем розвитку управління військовою освітою, критеріїв і методів оцінки 

ефективності управління. Одним із головних завдань цієї теорії є своєчасне 

виявлення нових вимог і тенденцій, розгортання наукових досліджень, 

вироблення практичних рекомендацій щодо своєчасного та ефективного 

вирішення нових завдань, швидкого впровадження у практику результатів 

наукових досліджень.  

Успішне вирішення завдань теорії управління можливе лише за умов 

вироблення методологічних основ, які дають змогу ефективно вести 
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дослідження, використовуючи системний підхід у розв’язанні проблем, що 

виникають. 

Аналіз специфіки предмета і завдань теорії управління військовою 

освітою, множини аспектів цього управління дає змогу запропонувати 

структуру сучасної теорії, основними розділами якої можуть бути: 

загальні положення теорії управління (предмет, завдання та структура; 

закони (закономірності) управління; принципи управління військовою 

освітою); 

організаційні основи управління; 

стиль і методи роботи органів управління; 

методологічні основи оцінки ефективності управління та коригування 

діяльності. 

Відповідно до чинного законодавства військова освіта є невід’ємною 

частиною загальнодержавної системи освіти. Важливою складовою СВО є 

існуюча система управління військовою освітою як елемент загальнодержавної 

системи управління освітою. Ці системи також базуються на інших складових 

освіти у країні, тісно інтегруються з ними і не можуть бути відірваними від 

загального процесу освіти в державі, процесу її реформування та розбудови 

відповідно до Національної доктрини розвитку освіти. Специфіка їх полягає ще 

й у тому, що вони є складовими системи військової організації держави, 

зокрема ЗС та систем управління ними. 

В умовах специфічних взаємозв’язків і взаємозалежностей управління 

військовою освітою має забезпечувати вирішення низки актуальних завдань: 

1. Дотримання й удосконалення законодавства в СВО, спираючись на її 

інтегрованість у державну систему освіти. 

2. Створення ефективної системи державного кадрового замовлення на 

підготовку військових фахівців, що має статус державного акта і містить 

єдиний, уніфікований для ЗС та інших силових структур перелік кваліфікацій, 

напрямів, спеціальностей і спеціалізацій військових фахівців. 

3. Підвищення ефективності системи підготовки офіцерських кадрів на 

основі впровадження в освітній процес досвіду проведення антитерористичної 

операції та операції об’єднаних сил, досвіду миротворчих операцій, нових 

педагогічних технологій, методів інформатизації та комп’ютеризації, 

розширення творчих зв’язків із військами та іншими структурами ЗС України. 

4. Підвищення якості комплектування ВВНЗ постійним і змінним 

складом.  

5. Підвищення науково-педагогічного потенціалу ВВНЗ шляхом повного 

використання можливостей підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 

через докторантуру, ад’юнктуру і здобування, а також через удосконалення 

початкової підготовки викладачів, підвищення їхньої кваліфікації на курсах, 

під час практики і військового стажування. 

6. Розвиток наукової і науково-технічної діяльності ВВНЗ в інтересах 

здійснення фундаментальних та прикладних досліджень, удосконалення 

навчально-виховного процесу, створення перспективних зразків озброєння та 

військової техніки, розроблення методів їх бойового застосування. 
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7. Поліпшення якості науково-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення вищої військової школи (у тому числі підготовки та видання 

сучасної навчально-методичної літератури), забезпечення ВВНЗ навчально-

методичними і дидактичними матеріалами, наочним приладдям, які 

відповідають змістові навчання, визначеному стандартами вищої військової 

школи; удосконалення польової та стаціонарної навчальної матеріально-

технічної бази. 

8. Удосконалення системи соціально-правового захисту учасників 

освітнього процесу. 

Вирішення зазначених завдань потребує єдиного державного погляду на 

систему підготовки військових фахівців для ЗС України та інших військових 

формувань, при цьому дуже важливо сформувати єдині підходи до 

розв’язання проблем управління на всіх рівнях (урядовому, міжвідомчому, 

відомчому).  

Якість підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-

стратегічною та оперативно-тактичною освітою є важливою інтегральною 

характеристикою освітнього процесу ВВНЗ, системною категорією, що 

визначається ступенем обґрунтованості та дієздатності таких складових: 

мети навчання (для чого навчати), управлінських процедур (як управляти 

навчанням), змісту навчання (чого навчати), методів, засобів навчання та 

принципів організації процесу навчання (як навчати), а також має 

відповідати вимогам стандартів ДСТУ ISO 9001–2001, ДСТУ ISO 9004–2001. 

У відповідності з ДСТУ ISO 9001–2001 до всіх процесів можна застосувати 

методологію, відому як “Плануй-Виконуй-Перевіряй-Дій” (“Plan-Do-Check-

Act”). Плануй: установлюй цілі та процеси, необхідні для видачі результатів, 

що відповідають вимогам замовника та політиці організаційної структури. 

Виконуй: впроваджуй процеси. Перевіряй: контролюй та вимірюй процеси, а 

також звітуй про результати. Дій: вживай заходи для постійного поліпшення 

показників функціонування процесу. 

Метою управління якістю є досягнення необхідного (або заданого) 

рівня підготовки військових фахівців і відповідного йому стану військово-

педагогічного процесу з урахуванням вимог до тривалості, змісту, технології 

підготовки випускника, а також фінансово-економічних інтересів, 

можливостей держави і замовника. Мета і завдання мають формулюватись 

таким чином, щоб забезпечити спільні дії усіх структурних підрозділів ВВНЗ 

стосовно точного дотримання встановлених вимог освітньо-кваліфікаційних 

характеристик і освітньо-професійних програм, розроблених навчальних 

планів і робочих програм навчальних дисциплін. При визначенні шляхів 

досягнення мети управління доцільно спиратися на пріоритетні чинники та 

умови, що формують відповідні показники якості. 

Для ефективної реалізації мети управління якістю підготовки 

військових фахівців необхідно, передусім, чітко усвідомити основні категорії 

науки управління, що становлять її теоретичну та методологічну основу, 

найважливішими з яких є: об’єкт і суб’єкт; управлінські відносини; цілі й 

завдання управління; закони і закономірності управління; принципи, методи, 
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функції управління; механізм, структура, процес, технологія управління; 

апарат управління, мотиваційні чинники та ін. Категорії теорії управління в 

сукупності являють собою її своєрідну наукову мову, за допомогою якої 

найбільш чітко виражаються сутність законів і закономірностей управління 

та механізми їхнього вияву у практиці управлінської діяльності, 

формулюються принципи управління, аналізуються стан та перспективи 

розвитку органів і способів управління, розкриваються структура і методи 

функціонування системи управління, оцінюється її ефективність. 

Теоретичною основою педагогічного управління є закономірності 

педагогічного процесу, принципи та правила педагогіки, умови та фактори 

навчально-виховної діяльності. Методологічну основу педагогічного 

управління становлять знання про процес пізнання об’єктивної реальності, 

комплексний підхід до дослідження складних динамічних систем, природу й 

механізм розумової діяльності, системність і послідовність діагностичної 

діяльності, єдність теорії і практики у пізнавальних процесах. Якість 

управління підготовкою військових фахівців може бути оцінена ступенем 

досягнення обумовлених кінцевих результатів або, іншими словами, 

показником ефективності. З дидактичної точки зору ефективність може бути 

охарактеризована як соціально значима якість навчання, за допомогою якої 

оцінюються результати виконаної діяльності за ступенем їх наближення до 

вимог суспільства, потреб, нахилів та індивідуальних особливостей 

особистості, співвіднесена до комплексу витрат і часу. 

За своєю сутністю управління якістю підготовки військових фахівців 

зводиться до взаємодії на принципах самоорганізації та підпорядкування 

керуючого елементу (суб’єкту управління) та елементу, що управляється 

(об’єкту управління). При цьому здійснюється циркуляція інформації в такій 

послідовності: збір та узагальнення інформації про стан об’єкту управління; 

переробка отриманої інформації відповідно до встановлених цілей, критеріїв 

з метою вироблення рішень; доведення до суб’єктів управління керівної 

інформації (наказів, розпоряджень, команд тощо) на основі вироблених і 

прийнятих рішень; збір та узагальнення інформації щодо зміни стану об’єкта 

управління внаслідок здійснення керівного впливу; оцінка адекватності та 

комплексності управлінських дій в системі “об’єкт управління – суб’єкт 

управління” та прийняття коригуючих рішень. Змістом взаємодії суб’єкту та 

об’єкту управління є упорядкування системи управління, забезпечення її 

цілеспрямованого функціонування та розвитку у відповідності з 

притаманними закономірностями та досягнутими практичними 

результатами.  

Об’єктом управління якістю підготовки військових фахівців є система 

військової освіти та її складова – цілісна педагогічна система ВВНЗ.  

Суб’єктами управління якістю підготовки військових фахівців є 

посадові особи та органи управління військовою освітою на всіх її рівнях. 

Вибір методів управління якістю підготовки фахівців і пошук їх 

найбільш ефективного поєднання – один із найважливіших у справі 

управління, бо саме вони визначають вплив на учасників освітнього  
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процесу, забезпечують мобілізацію людського чинника, регулюють та 

оптимізують управлінські відносини між його організаторами та учасниками. 

Управлінські відносини у військовій сфері базуються на поєднанні 

єдиноначальності, колегіальності, свідомості та активності науково-

педагогічних колективів і підрозділів педагогічної системи, на економічних 

засадах, моральних і матеріальних стимулах. Останнім часом набуває 

розвитку та наукового обґрунтування такий напрям у системі управління як 

психологія управлінської діяльності. При цьому виявляються та 

досліджуються закономірності, механізми, умови та фактори ефективного 

управління в різних процесах і умовах, формування управлінського мислення 

та здатність керівників різного рівня ієрархії самостійно творчо керувати 

життєдіяльністю особового складу з використанням продуктивних моделей, 

алгоритмів, методів і технологій.  

Інтегральним показником ефективності функціонування об’єкта і 

суб’єкта є ступінь відповідності підготовки фахівця детермінованим 

вимогам – державним стандартам військової освіти, тобто досягнення 

визначеного рівня якості. Однак, у розумінні того, що таке “якість 

підготовки”, нема єдиної думки.  

Термін якість – філософська категорія, що “виражає внутрішню 

визначеність предмета, яка становить специфіку, що відрізняє його від усіх 

інших”. Одночасно, якість – це об’єктивна й достатньо повна характеристика 

об’єктів, яка проявляється в сукупності їх властивостей. Й. Кондо поняттям 

“якість” характеризує результат процесу, тобто, за його твердженням, “якість 

відноситься до наслідку в причинно-наслідковій залежності”.  

Як стверджує К.В. Корсак, застосування цього терміну до освіти 

“порівняно нова справа, викликана самим життям, пошуками як 

загальноприйнятого його визначення, так і формування засобів вимірювань”. 

Поняття якість, вважає Л.П. Одерій, “містить комплекс ознак: оволодіння 

системою знань, навичок і вміння використовувати їх у професійній 

діяльності”. На думку О.І. Субетто, якість підготовки фахівців –

 “інтегральний показник стану навчання і рівня знань студентів”. Він 

включає комплекс ознак, що характеризують оволодіння системою знань і 

вміння використовувати їх у процесі діяльності. З позиції компетентнісного 

підходу цю категорію розглядає Ю.П. Похолков. На його думку, якість 

освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що визначають 

послідовне та практично ефективне формування компетентності та 

професійної свідомості. Більш ґрунтовно поняття якості вищої освіти 

трактують Я.Я. Болюбаш та ін. На їх думку, “якість вищої освіти – 

сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її професійну 

компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює 

здатність задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і 

потреби суспільства”. 

Фахівці з освітніх систем виділяють такі основні складові якості 

підготовки фахівця: якість змісту освіти (якість знань, якість способів 

розв’язання завдань), якість засобів навчання і виховання (якість організації 
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пізнавальної діяльності, якість контролю за здійсненням навчальної 

діяльності, якість освіченості особистості (якість засвоєння знань, якість 

умінь і навичок, якість сформованості моральних норм), тобто якість освіти 

розглядається здебільшого за такими складовими: якість освітнього 

середовища; якість реалізації освітнього процесу; якість результатів 

освітнього процесу. За такого підходу, залишаються без належної уваги 

проблеми відповідності між досягнутими результатами освіти і вимогами 

військ, реаліями військово-професійної діяльності, ефективністю підготовки 

військових фахівців, досконалістю змісту, технологіями і системами 

оцінювання результатів навчання тощо. 

Як бачимо, існують різні підходи щодо тлумачення терміна “якість 

підготовки”, які відрізняються один від одного повнотою врахування тих чи 

інших ознак фахівця, рівня його знань, умінь використовувати їх у 

практичній діяльності, врахуванням складових освітнього процесу тощо. 

Водночас, при цьому недостатньо дослідженими залишаються проблеми 

системного погляду на якість освіти. Як слушно відзначає С.М. Ніколаєнко, 

“система якості передбачає реалізацію функцій планування, управління, 

забезпечення та поліпшення (оптимізація якості)”. 

Cистемний підхід є методологічним поняттям, що підкреслює значення 

комплексності, широти охоплення та чіткої організації в дослідженні, 

проектуванні та плануванні. Як вважає Е.Г. Юдін, весь масив системних 

понять доцільно розбити на кілька груп, кожна з яких є специфічною для 

певного кола проблем, що виникають у системному дослідженні. 

Перша група понять охоплює опис внутрішньої побудови системних 

об’єктів: елементу, структури, зв’язку, відношення, середовища, цілісності, 

організації та ін. 

Друга група системних понять передбачає опис функціонування 

системних об’єктів: функції, стійкості, рівноваги, регулювання, зворотного 

зв’язку, гомеостазису (від грецьк. – однаковий стан), управління, 

самоорганізації та ін. 

Третя група системних понять характеризує процеси розвитку системних 

об’єктів: генезису, еволюції, становлення та ін. 

Такий підхід дозволяє визначити системоутворюючі фактори та 

принципи забезпечення якості підготовки військових фахівців. До 

системоутворюючих факторів можна віднести такі: цілі та задачі; цілісна 

структура, зв’язки та взаємозв’язки; зміст, процес, алгоритми і динаміка 

функціонування; результат функціонування системи; відповідність 

результату визначеним вимогам; заходи коригування, шляхи покращення та 

подальшого розвитку системи з метою досягнення найбільш оптимальних 

результатів. 

Системний підхід до якості підготовки військових фахівців має 

базуватись на таких принципах: 

пріоритету кінцевої мети; 

єдності системи як цілого та як сукупності її елементів; 

взаємозв’язку та взаємозумовленості складових системи; 
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динамічного розвитку системи, адаптації її до вимог та потреб 

особистості; 

оптимальності управління на всіх ієрархічних рівнях системи; 

врахування потенційних можливостей і суперечностей, зовнішніх та 

внутрішніх впливів; 

всебічного забезпечення. 

Аналіз шляхів підвищення якості підготовки військових фахівців як 

системної категорії потребує розв’язання низки проблем, пов’язаних з 

входженням освіти України у Болонський процес, необхідністю розробки 

стандартів вищої військової освіти, формування моделей підготовки 

військових фахівців на основі компентентнісного підходу. 

Проблема формування єдиного Європейського освітнього простору 

відповідно до вимог Болонської декларації передбачає жорстке дотримання 

таких принципів: уведення двоциклового навчання; запровадження 

кредитної системи (ECTS); контроль якості освіти; уведення 

загальнозрозумілих кваліфікацій у галузі вищої освіти; розширення 

мобільності; забезпечення працевлаштування випускників; формування 

привабливості європейської системи освіти. Тут потрібно зазначити, що 

близько половини європейських країн, які підписали Болонську декларацію, 

до речі, раніше нас, з цього приводу теж мають проблеми у своїх освітніх 

системах, у тому числі військових, зокрема, Німеччина, Франція, Іспанія, де 

склалися багатовікові національні освітні традиції. Освітні системи за 

складністю, багатофункціональністю, важливістю для держав відносяться до 

консервативних систем, потребують ретельних і виважених підходів, адже 

ціна помилки при цьому, без перебільшення, може призвести до руйнівних 

соціально-економічних наслідків незворотнього характеру, у тому числі 

щодо безпеки й оборони держави. 

Вочевидь, що з перелічених вище принципів для системи військової 

освіти прийнятними є лише перші три. Ураховуючи, по-перше, що реалізація 

принципів Болонського процесу в освіті нашої держави є не 

рекомендаційною, а обов’язковою, по-друге, що система військової освіти 

інтегрована із загальнодержавною, по-третє, що неприпустимим є часткове 

дотримання визначених вимог, цілком очевидна проблематичність 

досягнення повного нормативного розв’язання цього питання. Окрім того, 

трансформація складових і компонентів системи військової освіти, їх 

відповідна адаптація до сучасних поглядів має розв’язати низку протиріч, які 

постали: між вимогами Болонської декларації щодо рівнів, процесу та якості 

підготовки фахівців і системою підготовки військових фахівців, що склалася 

в нашій державі; між вимогами європейської вищої освіти щодо її структури 

і змісту та організаційно-штатною структурою Збройних Сил України, 

спеціальностями, кваліфікаціями підготовки військових фахівців, функціями 

та завданнями, які вони виконують; між необхідністю виконання 

нормативної складової державного освітнього стандарту з відповідної галузі 

знань і вимогами щодо військово-спеціальної підготовки фахівців; між 

фрагментарним застосуванням кредитно-модульного навчання, тестування та 
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потребою їх системного організаційного впровадження як дидактичних 

засобів, що реалізують основні функції освітнього процесу, контролю не 

тільки знань, умінь і навичок, а й особистісних і професійно значущих 

якостей майбутнього військового фахівця.  

Якість вищої освіти, – як зазначається в Комюніке Берлінської 

конференції міністрів освіти європейських країн, – є основою створення 

загальноєвропейського простору вищої освіти. З цією метою передбачається 

організація акредитаційних аґентств, незалежних від національних урядів і 

міжнародних організацій, а оцінка підготовленості тих, хто навчається, буде 

ґрунтуватися не на тривалості або змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях 

і навичках, що отримали випускники. Одночасно будуть встановлені 

стандарти транснаціональної освіти, введена Європейська система 

перезарахування кредитів (залікових одиниць трудомісткості), яка має стати 

нагромаджувальною, здатною працювати в рамках концепції “навчання 

впродовж усього життя”. 

З урахуванням викладеного, на державному рівні варто переглянути 

зовнішні критерії оцінки роботи вищого навчального закладу з акцентом 

забезпечення якості підготовки фахівців, розробити комплексні критерії 

якості освітнього процесу, які містять в собі: ретельний контроль обсягу та 

змісту навчання; застосування інфокомунікаційних мереж і технологій під 

час проведення різних форм занять; реальна експертна оцінка здобутих знань 

на всіх етапах навчання; стан організації і контролю за здійсненням 

освітнього процесу; реальна, а не за формальними ознаками, оцінка науково-

педагогічного складу; наявність демократичних засад зарахування 

кандидатів до вищого навчального закладу, стан організації та контролю 

освітнього процесу як підґрунтя системи забезпечення якості освіти; 

відповідність фінансового та матеріально-технічного забезпечення вимогам 

щодо якості підготовки фахівців; запровадження рейтингових експертних 

оцінок – від рейтингу вищого навчального закладу до рейтингу освітньо-

професійних програм; інтегральна оцінка відповідності вищого навчального 

закладу спорідненим навчальним закладам провідних країн світу; створення 

автоматизованої системи моніторингу якості та економіки військової освіти і 

запровадження її в усіх органах управління військовою освітою та ВВНЗ. 

Проблема управління якістю підготовки військових фахівців тісно 

пов’язана з тенденціями розвитку національної та світової освіти. Саме 

прогностична оцінка майбутніх педагогічних стратегій, втілення їх в життя, 

запровадження теоретично обгрунтованих засад управління якістю освіти 

мають закласти підвалини підготовки фахівця XXI століття. При цьому має 

враховуватись: 

формування потреби в освіті, важливості суспільного інтересу до неї; 

забезпечення безперервності процесу освіти, розвитку й саморозвитку 

творчої особистості військового фахівця; 

духовно – моральний розвиток і саморозвиток особистості; 

формування іноваційного мислення;  
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усвідомлення глобальності характеру освіти, необхідності 

інтегративних, системних підходів до вдосконалення освітніх систем; 

фундаменталізація, інформатизація, гуманізація та технологізація 

військової освіти на основі цілісного знання, органічної і збалансованої 

єдності природничої, гуманітарної та професійної складових освіти; 

екологічна спрямованість освіти;  

розробка сучасної дидактики різних рівнів освіти; 

формування потреби в самостійному оволодінні знаннями, в 

самоосвіті;  

перегляд ролі, функцій науково-педагогічного складу, організація його 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; 

всебічність матеріально-технічного і навчально-методичного 

забезпечення освіти відповідно до поставлених завдань та мети; 

системний моніторинг якості освіти та розробка методик 

діагностування усіх складових системи підготовки військових фахівців. 

Підвищення якості підготовки військових фахівців має розглядатися з 

позиції практичної реалізації Державної програми розвитку Збройних Сил 

України на період до 2020 року, а саме: створення організаційно-правових та 

економічних умов для повного задоволення потреб Збройних Сил у 

підготовці офіцерських кадрів з раціональним використанням фінансових і 

матеріальних ресурсів, які виділяються державою; приведення рівня 

професійної підготовки військових фахівців у відповідність з нормативними 

правовими актами, документами і вимогами військово-професійної 

діяльності; підвищення ефективності управління військовою освітою на всіх 

ієрархічних рівнях. 

Урахування перспектив розвитку військової освіти, системний підхід до 

управління якістю підготовки фахівців мають забезпечити її інноваційний, 

динамічний рух, престижність в майбутньому інформаційному суспільстві та 

вагомий внесок у справу надійного зміцнення обороноздатності України. 

За роки незалежності України з боку науковців багато уваги було 

приділено питанням підготовки офіцерів для Збройних Сил України та інших 

військових формувань тактичного та оперативно-тактичного рівнів у системі 

вищої військової освіти (далі СВВО). Умовно цей процес відбувався за 

трьома  напрямами. Перший був спрямований на реорганізацію СВВО, яка 

була успадкована з часів СРСР. Другий – на питаннях її налагодження та 

оптимізації. Третій напрям, який слід вважати стратегічним і перспективним 

має бути спрямований на підвищення якості СВВО. Якщо перші два більшою 

мірою стосуються кількісних характеристик системи і залежать від політико-

економічних показників держави, то питання якості залишається переважно 

внутрішньою її проблемою. Вирішення такої проблеми за умови 

невирішеності попередніх не буде ефективним.  

Відповідно до вимог Воєнної доктрини України, система військової 

освіти має сприяти відтворенню кадрового потенціалу Збройних Сил України 

(далі ЗСУ), забезпечувати високу якість підготовки військових фахівців 

відповідно до сучасних вимог. 
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У психолого-педагогічній літературі достатньо уваги приділено 

дослідженню і розробці новітніх технологій навчання (В.П.Безпалько, 

М.В.Кларін Д.Т.Левітес, І.П.Підласий, О.М.Пєхота, Г.К.Селевко, 

П.В.Стефаненко, І.О.Хорєв, В.В.Ягупов, Ф.Янушкевич та ін.). Але наявність 

достатньо розроблених і адаптованих дидактичних технологій ще не є 

гарантією їх успішного впровадження в освітній процес ВВНЗ. 

Як свідчить практичний досвід ВВНЗ, майже 60% науково-

педагогічних працівників (далі НПП) використовують, як правило, систему 

традиційних методів, форм і засобів навчання. Серед низки причин 

негативного ставлення НПП до сучасних методик організації освітнього 

процесу є недооцінка контрольно-оцінювального компоненту в освітньому 

процесі ВВНЗ. Хоча серед пріоритетів Болонського процесу найважливіше 

місце посідає саме освітня діяльність.   

Нині питання оцінювання та вимірювання вихідних результатів 

освітнього процесу є предметом широких дискусій на глобальному рівні. Ця 

проблема привертає увагу науковців не лише з України, а й з інших 

зарубіжних країн (Ю.Баумерт, Т.Боль, Ф.Вайнерт, Г.Грундер, І.Іванюк, 

Г.Ковальова, О.Локшина, І.Прокопенко та ін.).  

За таких умов особливу гостроту та актуальність набуває одна з 

вузлових проблем загально педагогічної та військової дидактики – це 

проблема оптимізації освітнього процесу (технологізація, гуманітаризація та 

гуманізація) шляхом підвищення якості навчального заняття. Одним із 

напрямків вирішення проблеми автор пропонує концептуальний підхід до 

оцінювання якості проведення навчального заняття науково-педагогічним 

працівником продуктом якого була б його прогностична оцінка. 

Оцінка якості освіти організується як найважливіша функція 

управління якістю та моніторингу якості освіти (виконання заданих норм 

якості освіти) з урахуванням рангу освітніх систем і ступенів безперервної 

освіти. 

 Отже, питання якості СВВО є пріоритетним і потребує ґрунтовного 

теоретико-методологічного дослідження.  

Поняття якості освіти у педагогічній лексиці неоднозначно. Останнім 

часом відбулася трансформація смислового розуміння поняття „якості” як 

ознаки розвитку, що пов`язане із вирішенням протиріч, на поняття „якості”.  

На нашу думку, структура якості СВВО (рис. 1.2) буде мати такий 

вигляд: 

Зовнішня підсистема якості (ліцензування, акредитація та інспектування 

ВВНЗ, спеціальностей і спеціалізацій) має за мету встановлення 

відповідності освітніх послуг кваліфікаційним вимогам, державним та 

відомчим освітнім стандартам і повинна виконувати головну функцію –

 підвищення якості підготовки фахівців. 
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Рис. 1.2. Структура якості СВВО 

Як видно із схеми внутрішня якість СВВО, а саме якість освітніх 

процесів має найбільший потенціал щодо удосконалення. З другого боку, в 

структурі самого підсистемного компонента спостерігається низка протиріч, 

які характеризуються невідповідністю: 

випереджальним розвитком якості змісту освітніх програм і змістом 

освіти та якісними можливостями існуючих освітніх технологій; 

між необхідністю гуманітаризації освітнього процесу у ВВНЗ та 

професійно орієнтованими освітньо-нормативними вимогами до моделей 

військового фахівця (спеціаліста, магістра); 

між необхідністю впровадження сучасних методів і методик навчання 

у навчально-виховний процес ВВНЗ та не готовністю потенціалу науково-

педагогічних кадрів ВВНЗ їх застосовувати, а також можливостями 

застарілого якісного ресурсного забезпечення; 

між постійно зростаючими вимогами до потенційних дидактичних 

можливостей слухача та низьким рівнем якості потенціалу абітурієнтів та 

кандидатів до вступу у ВВНЗ; 

Отже, наведений перелік протиріч свідчить про необхідність 

системного підходу щодо підвищення якості підготовленості військових 

Внутрішня якість СВВО 

Якість освітніх процесів  Якість (ефективність) управління  

Якість освітніх програм і змісту 
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фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-

тактичною освітою за умови широкого впровадження в освітній процес 

інноваційних високоефективних дидактичних технологій. 

Якість освіти – це комплекс характеристик освітнього процесу, що 

визначають послідовне і практично ефективне формування компетентності та 

професійної свідомості. Тут можна виділити три групи характеристик: якість 

потенціалу досягнення мети освіти, якість процесу формування 

професіоналізму і якість результату освіти. Названі групи характеристик 

представлені на рис. 1.3. 

Якість потенціалу виражається в таких характеристиках, як якість мети 

освіти, якість стандарту вищої освіти, якість освітньої програми, якість 

матеріально-технічної бази освітнього процесу, якість абітурієнтів, якість 

інформаційно-методичної бази. 

Якість процесу формування професіоналізму – це якість технології 

освіти, контроль якості освітнього процесу, якість мотивації науково-

педагогічних працівників (НПП) до творчої та ефективної педагогічної 

діяльності, якість відношення слухачів (курсантів, студентів) до освіти, 

інтенсивність освітнього процесу. 

Якість результатів освіти – рівень сформованості компетенцій, якість 

відгуків на випускників, результати державної атестації випускників 

(державної екзаменаційної комісії) та результати екзаменаційних сесій. 

Орієнтовний перелік цілей в галузі якості освіти (рекомендації щодо 

формулювання цілей і завдань) наведено у таблиці 1.1. 

Оцінка якості освіти – міра якості освіти, співвіднесена із нормою 

якості освіти (освітніх систем, освітнього процесу, випускника освітньої 

установи та ін.) у певній кваліметричній шкалі (іменованій шкалі, 

порядковій, бальній, відносній та ін.). 
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Рисунок 1.3.  Структура якості освіти 
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Таблиця 1.1  
Орієнтовний перелік цілей в галузі якості освіти 

Напрям діяльності Формулювання орієнтовних цілей і завдань 

1 2 

1. Пошукові 
дослідження 

Мета – задоволення потреб споживачів у якісних освітніх послугах. 
Завдання: – виявлення потреб і очікувань споживачів та інших 
зацікавлених осіб; 
– розробка і реалізація навчально-методичних матеріалів з метою 
максимального задоволення освітніх потреб слухачів (курсантів, 
студентів); 
– визначення входів і виходів (вимог до рівня навченості слухачів 
(курсантів, студентів)) освітнього процесу з навчальної дисципліни, 
циклу навчальних дисциплін 

2. Планування 
якості 

Мета – забезпечення оптимальної якості підготовки слухачів 
(курсантів, студентів) з навчальних дисциплін з урахуванням вимог 
спеціальності. 
Завдання: – визначення стандартних процедур (процесів) по 
управлінню освітнім (методичним) процесом у ВВНЗ, на кафедрі; 
– визначення входів і виходів процесів, їх необхідної якості; 
– визначення результативності процесу та ефективності управління 
ресурсами 

3. Реалізація 
освітнього процесу 

Мета – поліпшення результативності навчального процесу шляхом 
підвищення успішності та відвідуваності слухачів (курсантів, 
студентів). 
Завдання: – визначення засобів, необхідних для попередження 
невідповідностей та усунення їх причин; 
– забезпечення використання статистичних методів аналізу 
успішності та відвідуваності слухачів (курсантів, студентів) 

4. Система 
внутрішнього 
аудиту реалізації 
системи 
управління якістю 

Мета – оптимізація системи управління якістю роботи ВВНЗ, 
факультету, кафедри. 
Завдання: 
– визначення методів вимірювання результативності освітніх 
процесів; 
– дослідження керованості процесів освіти; 
– збір і аналіз інформації про відтворюваність та сталість процесів 

5. Документування 
системи 
управління якістю 

Мета – регламентація системи управління якістю роботи ВВНЗ, 
факультету, кафедри. 
Завдання: – документування основних напрямків роботи ВВНЗ, 
кафедри; 
– вдосконалення змісту документації ВВНЗ, кафедри у відповідності 
з нормативними вимогами 

6. Організаційно-
методична 
підготовка 
освітнього процесу 

Мета – оптимізація інформаційно-методичного забезпечення 
освітнього процесу. 
Завдання: – визначення чітких цілей, що узгоджуються із місією 
ВВНЗ і відповідають вимогам замовників освітніх послуг; 
– розробка та узгодження навчального плану і навчально-
методичного комплексу у відповідності із визначеними цілями; 
– методичне забезпечення освітнього процесу 

7. Позанавчальна 
робота із 
слухачами 
(курсантами, 
студентами) 

Мета – ефективна організація позанавчальної роботи із слухачами 
(курсантами, студентами). 
Завдання: – систематизація напрямків позанавчальної роботи із 
слухачами (курсантами, студентами); 
– активізація виховної роботи із слухачами (курсантами, студентами) 
через спільну роботу із кураторами 
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Оцінка якості освіти організується як найважливіша функція 

управління якістю та моніторингу якості освіти (виконання заданих норм 

якості освіти) з урахуванням рангу освітніх систем і ступенів безперервної 

освіти. 

Виділяються зовнішня та внутрішня системи оцінки якості освіти. 

Зовнішня система оцінки якості освіти представлена державними 

інститутами ліцензування, атестації та акредитації навчальних закладів і 

сертифікації певних компонентів освіти. Зовнішня якість освіти на 

державному рівні визначається як системно-соціальна якість освіти, через 

яку узагальнюється вплив освіти на якість життя, соціальні й екологічні 

процеси в суспільстві. 

Внутрішня система оцінки якості освіти організується в освітніх 

установах у формах підсумкової та поточної атестації (самоатестації) тих, хто 

навчається, систем оцінки абітурієнтів, систем психодіагностики та 

соціодіагностики в навчальних закладах, а також у системах самооцінки та 

самоатестації навчальних закладів та їхніх підрозділів. Внутрішня якість 

освіти відображає: 

якість освітніх процесів; 

зміст освіти (якість змісту); 

 якість потенціалів освітніх систем різних типів; 

 якість випускників освітніх установ (рис. 1.3); 

узгодженість рівнів якості (соціальних нормативів якості) на “стиках” 

основних рівнів безперервної освіти (дошкільна освіта і виховання, середня 

освіта, вища освіта, післявузівська освіта); 

якість норм, що регламентують якість освіти в освітніх установах. 

 

 

Рисунок 1.3 – Структура якості випускника ВВНЗ 
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 Вимоги до системи контролю якості підготовки фахівців 

Якість освіти – збалансована відповідність освіти різноманітним 

потребам, цілям, завданням, вимогам, нормам.  

Моніторинг якості освіти – комплексна система спостережень стану і 

змін, оцінки та прогнозу стосовно якості освіти. 

Об’єктами внутрівузівської системи контролю якості є: 

основні професійні і додаткові освітні програми; 

науково-педагогічний склад та його діяльність; 

підготовка абітурієнтів, поточна успішність слухачів (курсантів, 

студентів); 

інформаційно-освітнє середовище (науково-методична та навчально-

методична забезпеченість освітнього процесу); 

освітні технології (технічні засоби навчання, мультимедіа, комп’ютерні 

засоби навчання, інформаційні технології); 

результати  навчання; 

організація освітнього процесу; 

матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення університету; 

управління освітнім процесом. 

Критеріями оцінки якості освітнього процесу і його результатів (якості 

підготовки фахівців) є: 

ліцензійні показники діяльності університету; 

акредитаційні показники діяльності університету; 

вимоги атестації та акредитації спеціальностей; 

вимоги стандартів вищої освіти; 

вимоги до організації й забезпечення складових освітнього процесу, 

викладені у відповідних внутрішньо-університетських нормативних 

документах. 

Технологіями контролю якості є: 

а) у частині навчальної документації: 

1) оцінка відповідності навчальних і робочих навчальних планів 

вимогам стандартів вищої освіти за спеціальностями підготовки; 

2) оцінка відповідності змісту програм навчальних дисциплін 

компонентам освітньо-професійних програм за спеціальностями підготовки; 

б) у частині кадрового забезпечення освітнього процесу: 

1) оцінка відповідності кадрової ситуації ліцензійним вимогам до 

показників штатної забезпеченості; 

2) оцінка відповідності кадрової ситуації акредитаційним вимогам до 

кваліфікаційної структури науково-педагогічного складу університету; 

3) оцінка відповідності якості педагогічної діяльності атестаційним 

вимогам, пропонованим до забезпеченості підготовки за фахом (у цілому по 

ВНЗ та по типах кафедр); 

4) оцінка кваліфікаційної структури науково-педагогічного складу та її 

відповідності потенціалу освітніх цілей; 

в) у частині інформаційно-методичного забезпечення освітнього 
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процесу: 

1) встановлення відповідності контрольним показникам 

книгозабезпеченності освітнього процесу по видах літератури для слухачів 

(курсантів, студентів) (навчальна, навчально-методична, наукова, періодична 

– як на паперових носіях, так і в електронній формі); 

2) встановлення відповідності вимогам, пропонованим до складу 

навчально-методичних комплексів по дисциплінах, закріпленим за 

кафедрами; 

3) встановлення відповідності вимогам, пропонованим до 

номенклатури організаційно-навчальної документації в інститутах і 

кафедрах; 

г) у частині освітніх технологій: 

1) оцінка ступеня освоєння та застосування в освітньому процесі 

технічних засобів навчання, мультимедійних технологій, комп’ютерних 

засобів навчання та інформаційних технологій; 

2) оцінка ефективності активних форм навчання й організації 

самостійної роботи слухачів (курсантів, студентів); 

3) оцінка ефективності дистанційної технології навчання або її 

елементів (за її наявності); 

д) у частині організації освітнього процесу: 

1) оцінка повноти і якості основних документів з планування, обліку 

навчальної, методичної та наукової роботи факультетів і кафедр; 

2) якість аудиторного фонду та його використання по видах навчальних 

занять; 

3) оцінка якості розкладу навчальних занять; 

4) оцінка наявності та якості баз практик; 

е) у частині оцінки результатів навчання: 

1) різноманітність форм і видів контролю поточних знань слухачів 

(курсантів, студентів); 

2) оцінка досягнень за результатами проміжної успішності; 

3) оцінка залишкових знань слухачів (курсантів, студентів) з 

використанням комп’ютерного тестування; 

4) оцінка повноти баз тестових завдань (контрольних завдань) по 

навчальним дисциплінах, а також комплексних контрольних завдань вимогам 

державного та вузівського компонентів стандартів вищої освіти за 

спеціальностями підготовки; 

5) оцінка якості атестаційних вимірювальних матеріалів для 

підсумкової оцінки знань слухачів (курсантів, студентів); 

6) підсумкова оцінка засвоєння освітньо-професійної програми і 

ступеня готовності випускників до військово-професійної діяльності; 

ж) у якості матеріально-технічного та іншого ресурсного забезпечення 

ВВНЗ: 

1) оцінка відповідності розмірів навчально-лабораторного 

(аудиторного) фонду ліцензійним вимогам; 

2) оцінка відповідності навчального та лабораторного устаткування 
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вимогам реалізації основних освітніх програм; 

3) оцінка забезпеченості освітнього процесу комп’ютерною технікою та 

програмним забезпеченням; 

и) у частині управління освітнім процесом: 

1) оцінка ступеня сформованості внутрішнього забезпечення якості 

освіти ВВНЗ; 

2) оцінка повноти нормативної документації, що регламентує вимоги 

до освітнього процесу; 

3) оцінка якості функціонування управлінських структур; 

к) у частині задоволеності процесом навчання: 

1) виявлення думок суб’єктів навчання; 

2) виявлення думок викладачів. 

Поточний комплексний контроль якості освітнього процесу на рівні 

університету здійснюється комісією, що призначається начальником 

університету. 

Підсумковий контроль якості підготовки фахівців здійснюється 

атестаційними комісіями. 

Моніторинг стану освітньої діяльності в цілому та виявлення ступеня 

відповідності окремих її складових критеріям якості здійснюються науково-

методичним центром організації освітньої діяльності, навчальними 

частинами інститутів. 

Напрямками діяльності науково-методичного центром організації 

освітньої діяльності в частині управління якістю освіти є: 

– методична робота: 

а) розробка рекомендацій із забезпечення та поліпшення якості 

навчання. 

Для цього використовуються результати аналізу: 

1) навчальних планів, навчальних програм, фондів контрольних 

завдань на предмет їхньої відповідності стандартам вищої освіти; 

2) документації з організації освітньої процесу; 

3) інформаційно-методичної забезпеченості освітнього процесу; 

4) підсумків екзаменаційних сесій і атестацій випускників; 

5) підсумків комплексної перевірки ВНЗ, звітів факультетів, кафедр; 

6) підсумків анкетування слухачів (курсантів, студентів), ад’юнктів і 

випускників; 

б) розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за 

результатами аналізу якості навчання. Аналіз ефективності реалізації 

ухвалених рішень і розробка рекомендацій з їхнього коректування; 

в) розробка нормативних методичних матеріалів. 

Розробка нормативних методичних матеріалів включає: 

1) розробку рекомендацій зі складання документації, необхідної для 

методичного забезпечення освітнього процесу; 

2) формування фондів контрольних завдань для атестації слухачів 

(курсантів, студентів) при комплексній перевірці ВВНЗ; 

3) розробку анкет для виявлення думки слухачів (курсантів, студентів), 
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викладачів і замовників про якість освітнього процесу; 

г) організаційно-методична робота. 

Організаційно-методична робота передбачає: 

1) моніторинг показників якості навчання у ВВНЗ на всіх рівнях; 

2) організацію і проведення соціологічних опитувань; 

3) проведення методичних конференцій викладачів і поширення 

позитивного науково-педагогічного досвіду; 

4) розробку рекомендацій і програмних продуктів по управлінню 

освітнім процесом на рівні кафедр і факультетів; 

5) вивчення й узагальнення досвіду інших ВВНЗ по підвищенню якості 

навчання і розробку рекомендацій з його використання; 

6) навчання викладачів ВВНЗ методам розробки документації, 

необхідної для забезпечення освітнього прогресу й оцінки засвоєння знань; 

7) навчання викладачів методам аналізу якості навчання та 

використання з метою його підвищення нових технологій викладання, 

організації самостійної роботи та контролю знань слухачів (курсантів, 

студентів); 

8) ознайомлення викладачів із законодавством і нормативними 

документами, що надходять у ВНЗ із органів управління вищою освітою; 

– організаційна й аналітична робота: 

1) установлення нормативів якості навчання, визначення пріоритетів, 

оптимальної стратегії в області забезпечення і контролю якості підготовки 

фахівців; 

2) знаходження зв’язку між показниками якості навчання й 

показниками, що характеризують забезпечення якості навчання; 

3) пошук керуючих впливів на підвищення якості навчання й 

можливостей їхньої ефективної реалізації; 

4) розробка методики аналізу інформації про якість освіти, вироблення 

алгоритму обробки даних і подання їх у динаміку; 

5) проведення моніторингу показників якості навчання; 

6) розробка алгоритму формування й удосконалювання моделі фахівця 

у відповідній області підготовки; 

7) розробка цілей, завдань і критеріїв аудита процесу підготовки 

фахівця. 

Інформаційною основою контролю якості є результати моніторингу із 

найважливіших контрольованих позицій. Результати моніторингу є основою 

внутрівузівської системи управління якістю освітнього процесу. 

Поряд із цим, за даними моніторингу наприкінці кожного навчального 

року проводиться аналіз стану освітнього процесу та оцінка якості 

підготовки фахівців. Результати цієї роботи відображаються в щорічному 

звіті про підсумки діяльності університету і є основою для розробки 

програми удосконалення основних складових освітнього процесу.  
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1.2. Закордонний досвід управління якістю у вищій школі 

Інтеграція у світову освітню систему є одним із стратегічних завдань 

програми розвитку освіти України. Інтеграція вищої школи України в 

міжнародну систему покликана забезпечити використання світового досвіду і 

досягнень у науці, техніці та освіті в інтересах співтовариства, підвищення 

якості підготовки фахівців, розвиток міжнародного співробітництва. 

Однак входження України в Болонський процес, соціально-економічні 

реалії висунули нові вимоги до якості вищої освіти. 

Світова різноманітність систем управління якістю (оцінки якості) вищої 

освіти може бути, з певною часткою умовності, розділена на два типи: 

а) системи управління якістю вищої освіти в тих країнах, де є 

відповідні державні структури, що регулюють розвиток вищої школи, 

наприклад, Міністерства освіти та науки України та ін. У цих випадках 

система управління якістю базується на пріоритеті державних органів або 

структур, фінансованих урядом. При цьому самооцінці надається номінальне 

значення, а основні зусилля зосереджуються на проведенні ефективної 

зовнішньої оцінки державними органами або громадськими організаціями. 

Такі системи управління якістю часто пов’язані з урядовим контролем, 

ліцензуванням, державною акредитацією, порівнянням різних вищих 

навчальних закладів, розподілом фінансових ресурсів і впливом на 

університети; 

б) система управління якістю вищої освіти, прийнята в тих країнах, де, 

по суті, органів державного управління вищою освітою (у європейському 

сенсі) немає. У цьому випадку переважає процес самооцінки вищих 

навчальних закладів, або професійна, або суспільна оцінки, спрямовані на 

внутрішній аналіз, на поліпшення діяльності університетів. 

Одним з основних напрямів діяльності держав — учасниць 

Болонського процесу є європейська співпраця щодо забезпечення якості вищої 

освіти. Якість освіти — це багатовимірне поняття, яке охоплює всі аспекти 

діяльності вищого навчального закладу: навчальні та академічні програми, 

наукову і дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад і студентів, 

навчально-матеріальну базу і ресурси (так цей термін тлумачить декларація, 

прийнята Міжнародною конференцією з вищої освіти в листопаді 1998 р.1). 

Забезпечення якості освіти в контексті Болонської декларації — це не лише 

надання сукупності знань та умінь, що ними має володіти особа, яка 

навчалась за певною освітньою програмою, але й розроблення критеріїв, 

форм та методів оцінювання знань. Якість освіти має відповідати 

міжнародним вимогам, вона забезпечується вищим навчальним закладом і 

гарантується державою. Не випадково питання якості освіти та її гарантування 

перебувають у центрі уваги як Міністерства освіти і науки України, так і 

освітянської громадськості. 

Відомі три основні моделі якості освіти: 

англійська – базується на внутрішньому самооцінюванні якості 

в межах певного вищого навчального закладу; 

французька  – передбачає зовнішню оцінку вищого навчального 
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закладу з погляду Його відповідальності перед суспільством; 

американська – поєднує риси як англійської, так і французької 

моделей. 

В основу європейської системи забезпечення якості вищої освіти 

покладена саме американська модель, яка є найприйнятнішою в умовах 

інтеграційних освітніх процесів. 

Функції контролю та гарантування якості освіти в європейському 

освітньому просторі здійснює Європейська асоціація забезпечення якості 

вищої освіти (European Network for Quality Assurance in Higher Education –

 ENQA). ОСНОВНИМИ завданнями цієї асоціації є: 

обмін інформацією та поширення позитивного досвіду, зокрема 

щодо методологічних напрацювань у сфері оцінювання якості освіти та їх 

практичної реалізації; 

 експертне оцінювання та консультування з питань гарантування 

якості освіти на прохання країн – членів ЄС та міжнародних організацій;  

 встановлення та підтримування контактів з міжнародними 

експертними організаціями. 

Якість вищої освіти є основним показником рівня довіри до 

навчальних закладів, сумісності національних систем освіти різних країн та 

мобільності студентів. Забезпечення якості освіти є завданням 

багатоплановим і охоплює такі аспекти: 

наявність науково-педагогічних кадрів відповідного рівня 

кваліфікації, а також фінансових, матеріальних, інформаційних, навчально-

методичних та інших ресурсів; 

вироблення чітких вимог до контингенту слухачів (курсантів, 

студентів) та їх практична реалізація під час прийому (конкурсного відбору) 

на навчання; 

організація освітнього процесу, адекватна сучасним тенденціям 

розвитку національної та світової вищої школи та рівню розвитку 

суспільства й економіки; 

визначення умов та параметрів системи атестації слухачів (курсантів, 

студентів); 

розроблення та реалізація нових освітніх технологій; 

контроль освітньої діяльності та якості підготовки фахівців на 

всіх етапах навчання і на всіх рівнях – вищого навчального закладу, держави 

та на міжнародному рівні. 

Основним документом, що регламентує процедури забезпечення 

якості освіти серед країн – учасниць Болонського процесу, є Стандарти та 

норми забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. Цей 

документ, згідно з яким гарантування якості освіти здійснюється на 

інституціональному, національному та європейському рівнях, містить (рис. 

1): 
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Рис. 1.4 Складові європейської системи забезпечення якості вищої 

освіти 

У стандартах та нормах базуються на основних принципах 

гарантування внутрішньої та зовнішньої якості вищої освіти в європейському 

освітньому просторі (рис. 1.5). 

Основні завдання, пов’язані з упровадженням Стандартів та норм 

забезпечення якості освіти, наведено на рис. 1.6. 

У стандартах та нормах забезпечення якості освіти важливу роль 

відведено зовнішньому забезпеченню, основними завданнями якого є: 

захист національних академічних стандартів вищої освіти; 

акредитація навчальних програм та освітніх установ; 

 захист споживачів освітніх послуг; 

надання об’єктивної та достовірної інформації (якісної, кількісної) про 

навчальні програми та освітні установи; 

 поліпшення рівня якості знань. 

Основні вимоги Європейських стандартів та норм щодо внутрішнього 

забезпечення якості освіти на рівні закладу вищої освіти наведено в табл. 1.2 

В Україні система контролю на рівні закладів вищої освіти охоплює: 

контроль якості освітнього процесу: його організацію, кадрове та  

дидактичне забезпечення; 

контроль якості підготовки фахівців: оцінювання знань, результатів 

працевлаштування та подальшого кар’єрного зростання випускників. 
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 Рис. 1.5. Основні принципи гарантування якості вищої освіти 
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Рис. 1.6. Основні завдання, пов’язані з упровадженням Стандартів та норм 

забезпечення якості вищої освіти 
 

Ця система контролю реалізується через: 

систематичне самооцінювання  діяльності вищого навчального 

закладу за певними кількісними та якісними критеріями, визначеними 

стандартами вищої освіти; 

регулярне опитування (анкетування) слухачів (курсантів,студентів, 

випускників та замовників) — перехресне оцінювання тощо. 

Європейські стандарти і норми щодо зовнішнього (державного) 

забезпечення якості вищої освіти наведено в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.2  

Європейські стандарти та норми щодо внутрішнього забезпечення якості 

освіти у вищих навчальних закладах 

 Стандарт Вимоги стандарту 

1.1. Методика та процедури 

забезпечення якості 

  

Вимога наявності методики та процедур забезпечення 

якості освіти і стандартів навчальних програм. 

Усвідомлення важливості якості освіти та її 

забезпечення. Необхідність розроблення стратегій 

постійного поліпшення якості освіти  

1.2. Затвердження, контроль та 

регулярний переклад програм та їх 

визнання 

  

Навчальні заклади повинні мати офіційний механізм 

затвердження навчальних програм та їх визнання, 

регулярно переглядати навчальні програми та 

контролювати їх реалізацію 

1.3. Оцінювання студентів Якість знань студентів оцінюється за узгодженими 

критеріями, нормами та методами 

1.4. Гарантія кваліфікованості 

викладацького складу 
Навчальні заклади повинні бути впевнені у 

кваліфікованості та компетентності викладачів. 

Їхня робота має регулярно перевірятися 

1.5. Засоби навчання та підтримка 

студентів 
Навчальні заклади забезпечують доступність засобів 

навчання, контролюють їх відповідність навчальним 

програмам 

1.6. Інформаційні системи Навчальні заклади збирають, аналізують та 

використовують відповідну інформацію для ефективного 

управління навчальними програмами та іншою 

діяльністю 

1.7. Інформування громадськості Навчальні заклади регулярно публікують 

найновішу, достовірну та об'єктивну 

інформацію (якісну, кількісну) про свої навчальні 

програми та іншу діяльність 

 

Державна та державно-громадська система забезпечення якості вищої 

освіти в Україні включає: 

 стандарти вищої освіти, які є основою оцінювання освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівнів громадян незалежно від форми одержання 

освіти і встановлюють вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової 

підготовки; 

 державний контроль якості — інспектування та  атестація 

екзаменаційними комісіями (ЕК); 

державно-громадський контроль (ліцензування та акредитація 

освітньо-професійних програм і навчальних закладів, визначення рейтингу 

закладів вищої освіти). 

Гарантування якості вищої освіти на рівні держави досягається через:  

розроблення нормативно-правових, організаційних, науково-методичних 

і та інших документів, які регламентують систему державного контролю 

якості освіти; 

оптимізацію мережі закладів вищої освіти; 
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  формулювання вимог до якості освіти, контроль за відповідністю 

якості підготовки фахівців цим вимогам; 

удосконалення системи атестації. 

Європейські стандарти та норми щодо міжнародного забезпечення 

якості вищої освіти, здійснюваного незалежними агенціями, наведено в 

табл. 1.4. 
 

 Таблиця 1.3. 

Європейські стандарти та норми щодо зовнішнього 

(державного) забезпечення якості освіти 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарт Вимоги стандарту 

1 2 

2.1. Використання процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти 

  

Зовнішнє (державне) забезпечення якості освіти 
базується на процедурах внутрішнього 

забезпечення якості 

2.2. Розвиток процесів зовнішнього забезпечення 

якості освіти 

Мету і завдання суб'єктів забезпечення 

якості освіти визначають до початку реалізації 

процедур; якості освіти методи, які при цьому 
використовуються, мають бути опубліковані 

2.3. Критерії для прийняття рішень Будь-які рішення щодо зовнішнього 

забезпечення якості освіти повинні базуватися на 

чітко визначених та опублікованих критеріях, що 
мають постійний характер 

2.4. Відповідність процедур поставленим 

завданням 

Усі процедури щодо зовнішнього забезпечення 

поставленим завданням          якості освіти мають 

бути розроблені з орієнтацією на реалізацію 
поставлених завдань 

2.5. Звітність Звіти формулюються чітко, зрозуміло для певної 

читацької аудиторії та оприлюднюються; читач 

повинен мати доступ до всіх рішень та 
рекомендацій звіту 

2.6. Додаткові процедури Методи забезпечення якості, які базуються на 

рекомендаціях щодо реалізації певних заходів, 

мають будуватися на чітко визначених 
процедурах послідовного виконання (додаткових 

процедурах) 

2.7. Регулярний контроль Зовнішнє забезпечення якості освіти 

здійснюється регулярно з певним циклом; 
інтервал циклу і процедури контролю чітко 

визначаються та оголошуються заздалегідь 

2.8. Системний аналіз Здійснюється моніторинг якості освіти, 

результати якого регулярно публікуються 
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Таблиця 1.4.  

Європейські стандарти та норми щодо міжнародного забезпечення якості 

освіти 
Стандарт Вимоги стандарту 

1 2 

3.1.Використання 

процедур зовнішнього 

забезпечення якості освіти 

Міжнародне забезпечення якості освіти 

враховуєнаявність та ефективність процедур 

зовнішнього(державного) забезпечення якості 

3.2. Організаційний статус Агенції із зовнішнього забезпечення якості освіти 

мають бути офіційно визнаними компетентними 

установами європейського освітнього простору і 

мати статус юридичної особи 

3.3. Діяльність Діяльність із зовнішнього забезпечення 

якості освіти агенції здійснюють на регулярних 

засадах 

3.4. Ресурси Для ефективного зовнішнього забезпечення якості 

освіти агенції повинні мати відповідні людські та 

фінансові ресурси й обладнання 

3.5. Визначення місії Агенції повинні мати чітко визначені мету і 

завдання своєї діяльності, доступно сформульовані 

для громадськості 

3.6. Незалежність Агенції мають бути незалежними настільки, щоб 

самостійно нести відповідальність за свою 

діяльність; на висновки та рекомендації агенцій не 

повинні впливати сторонні особи — ВНЗ, 

міністерства, інші зацікавлені особи 

3.7. Критерії та процедури 

зовнішнього забезпечення якості 

освіти, що їх використовують агенції 

Критерії та процедури, використовувані 

агенціями, визначаються заздалегідь і мають бути 

доступні для широкого загалу; такими 

процедурами зазвичай є самооцінювання, 

зовнішнє оцінювання групою експертів, 

публікація звіту, додаткові процедури, що 

базуються на рекомендації звіту  

3.8. Процедура підзвітності Агенції мусять мати процедури своєї власної 

підзвітності 

 

У широкому плані, історично, до країн, що мають органи державного 

управління вищою школою, відносяться європейські країни (Німеччина, 

Франція, а також країни СНД, що сприйняли європейські традиції вищої 

освіти). До країн, де переважає процес саморегуляції вищої освіти, 

відносяться, у першу чергу, США та Канада. 

Основна відмінність європейських систем освіти від американської 

полягає в повноваженнях уряду, у формулюванні цілей управління якістю, у 

визначенні найбільш важливих аспектів управління якістю, у способах 

прийняття рішень і, нарешті, у самій організації освітнього процесу. У 

країнах із централізованою системою освіти функції управління якістю, 

акредитації здійснюють відповідні державні відомства. 

У Німеччині, наприклад, де Міністерство освіти, що регулює діяльність 

вищих навчальних закладів, існує з ХIХ століття, досить сильні традиції 
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державного контролю за вищою школою, а самі професори й викладачі є 

державними службовцями. 

У Німеччині немає явно виражених елітних ЗВО, але для вступу 

необхідно мати атестат зрілості, що видається після 12-13 років навчання в 

гімназії й успішній здачі екзаменів. Половина ЗВО країни відноситься до 

академічних вищих навчальних закладів університетського рівня 

(університети, технічні університети, технічні, педагогічні, теологічні та інші 

ЗВО). 

До неакадемічних ВНЗ відносять вищі професійні навчальні заклади, 

що здійснюють підготовку фахівців прикладного характеру для роботи на 

виробництві. 

Більша частина ЗВО Німеччини є державними й мають безкоштовне 

навчання. При цьому 30 % студентів отримують матеріальну допомогу з 

федерального бюджету. Розмір допомоги залежить від положення сім'ї 

студента та місця його проживання. Найбільш обдаровані студенти 

отримують стипендії з різних фондів. 

У німецьких університетах факультети часто поділяються на інститути 

і школи, очолювані професорами. Студенти обирають свої органи 

самоврядування. 

Закон про вищу освіту в Німеччині прийнятий парламентом країни, але 

одночасно є серія законів окремих Земель. Координація діяльності і 

вироблення методичних принципів діяльності вищої школи здійснюються 

Конференцією ректорів Німеччини. Конференція ректорів Німеччини 

поєднує всіх ректорів. Вона збирається один раз у рік. Статут ВНЗ 

розробляється самим колективом. Керівництво здійснює ректор або 

президент, проректори або віце-президенти і канцлер. Академічний сенат 

контролює навчальну і наукову працю. Він формується із представників 

підрозділів ВНЗ, студентства, зовнішніх організацій. 

Що стосується управління якістю, то в Німеччині акредитації ВНЗ не 

існує, тому що є тільки один приватний ВНЗ, а Міністерство культури і 

освіти піклується про якість освіти через затвердження професорського 

складу ЗВО і відкриття нових спеціальностей. На кожне вакантне місце 

кафедра пропонує кілька кандидатур. Факультет або сенат призначають 

спеціальну комісію, що проводить всебічний аналіз кандидатур. Сенат 

пропонує Міністерству три кандидатури, з яких затверджується одна. 

Відкриття нових спеціальностей також затверджується Міністерством. 

Атестація напрямів підготовки фахівців здійснюється Конференцією 

ректорів. Її комісія вивчає матеріали самоатестації ВНЗ, відвідує лекції та 

практичні заняття, розмовляє зі студентами, викладачами. За підсумками 

перевірки складається звіт, у якому відображаються сильні й слабкі сторони 

ЗВО. 

Подальше реформування вищої школи Німеччини передбачає 

скорочення строку навчання, більш ранній вступ у ЗВО, більшу 

універсальність підготовки студентів. 

У Франції за освітню політику відповідає Міністерство народної 
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освіти, наукових досліджень і технологій. Однак діяльність вищих 

навчальних закладів оцінюється Національним експертним комітетом, що 

створений за законом про вищу освіту та існує з 1984 року. 

Головне завдання даного комітету полягає в оцінці діяльності вищих 

навчальних закладів. Цей національний орган контролю й управління якістю 

вищої освіти підпорядковується тільки Президентові й не залежить від 

жодних управлінських структур. Експертний Комітет регулярно збирає 

інформацію про діяльність вищих навчальних закладів і щорічно направляє 

Президентові звіт про свою роботу та про стан справ у сфері вищої школи. 

Важливо те, що у Франції результати університетських перевірок і оцінок 

широко публікуються і дають можливість не тільки державі, але й 

суспільству судити про академічний рівень того або іншого вищого 

навчального закладу. Даний механізм відбиває історично сформовану 

централізовану систему французької вищої освіти. 

Крім того, Міністерство освіти Франції проводить жорсткий контроль 

діяльності ЗВО. Будь-який новий курс вимагає верифікації та акредитації з 

боку міністерства. Причому акредитація надається на чотири роки. Існує 

спеціальна рада по оцінці освітніх програм, що підпорядковується 

Міністерству освіти, яке контролює якість підготовки студентів. На кожному 

факультеті існує обов’язковий для студентів перелік курсів або дисциплін. 

Свобода вибору включає два аспекти: вибір студента між теоретичними та 

прикладними аспектами, вибір викладачем методу навчання. Академічна 

свобода припускає свободу вибору навчальних закладів, дисциплін і курсів. 

На вивчення предметів, що дають право на отримання післявузівського 

диплома ліценціата або магістра-викладача, виділяється 500 навчальних 

годин, з яких 350 – обов’язкові предмети. 

Що стосується скандинавських країн (Швеція, Норвегія, Фінляндія), 

системи управління якістю вищої школи також завжди визначалися урядом. 

Структура ЗВО – традиційна, що включає факультети й кафедри. 

Очолює ЗВО ректор і віце-президенти по напрямках. 

Навчальна програма бакалавра має тривалість три роки. Потім є рівень 

ліценціата та потім PhD. Навчальний рік розділений на чотири частини. 

Наприкінці кожної частини здаються два – чотири екзамени, підсумок яких 

оцінюється в “кредитах”. Контроль підсумків досить вільний, і бувають 

випадки, коли студент захищає підсумкову роботу, але після цього повинен 

ще здавати екзамени, які раніше були пропущені. Відвідування занять строго 

не контролюється, але є ряд домашніх самостійних робіт, які необхідно 

здавати строго у визначений термін. Екзамен здається письмово, і звичайно 

процедуру ходу екзамену контролює не основний викладач. До проведення 

семінарів, лабораторних робіт і перевірки домашніх завдань залучаються 

аспіранти, які за це отримують додаткову оплату (0,25 ставки). 

З 1994 року прийом студентів на перший курс не лімітується і не 

планується. ЗВО має право набрати студентів більше, ніж визначено угодою 

з Міністерством освіти, але за умови гарантії якості навчання. ЗВО дозволено 

змінювати чисельність набору залежно від типів курсів, що організуються. З 
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учнів брати плату за навчання не дозволяється законами країни. Студенти 

отримують стипендію, якої досить для оплати проживання, харчування, 

придбання підручників та інших поточних потреб. 

Однак у цих країнах існує велика різноманітність у способах 

зовнішньої оцінки. У Швеції, наприклад, основний упор здійснюється на 

допомогу навчальним закладам у розробці відповідних інфраструктур. У 

Норвегії основна увага приділяється оцінці самого освітнього процесу і 

навчальних програм. Причому процес оцінки проводиться організаціями, 

фінансово підтримуваними урядом уже після того, як зроблена самооцінка 

навчального закладу. У Фінляндії також поєднується стороння оцінка та 

самооцінка навчальних закладів. Застосовуються і вибіркові перевірки 

окремих структур з боку зовнішніх спостерігачів. У Данії перевірка 

проводиться зовнішніми організаціями, фінансованими урядом. При цьому 

самооцінка вищих навчальних закладів ґрунтується також на інформації, що 

отримується не самим навчальним закладом, а зовнішніми експертами. 

У Великобританії всі університети поділяють на три групи. Перша – 

“Оксбридж” – включає найстарші в країні Оксфордський (XI ст.) і 

Кембриджський (XIII ст.) університети. До другої групи зараховують кілька 

десятків молодих університетів, заснованих в XIV – XIX ст. До третьої групи 

відносять політехнічні інститути, реорганізовані в 1991-1992 роках в 

університети. Що стосується управління, то в Англії є досить загальний 

закон “Про вищу (післявузівську) освіту”, однак більшу роль відіграють 

поточні рішення уряду в особі Міністерства освіти та Державної ради по 

фінансуванню вищої освіти. 

Базовим документом для управління ВНЗ є стратегічний план, 

розроблюваний на п’ять років і який уточнюється в поточних планах, що 

розробляються щорічно. У плані конкретизуються цілі, кадрова стратегія, 

розвиток інформаційних ресурсів, фінансова стратегія підрозділів (планові 

бюджети), стратегія підтримки студентів, контроль якості. Спеціальний 

помічник ректора відповідає за підготовку стратегічного плану, контроль 

ходу його виконання, підтримку взаємодії факультетів і департаментів, 

узгодження цілей і окремих підрозділів, стимулювання взаємодії викладачів і 

студентів. Внутрішню діяльність ЗВО регламентує велика кількість 

нормативних документів: положень про здачу екзаменів, про навчання 

протягом семестру, звітності, правил відвідування занять, балів (кредитів), 

контроль за якістю навчання та ін. 

Зовнішня експертиза ЗВО здійснюється державною радою по 

фінансуванню вищої освіти, що формально не підпорядковується 

Міністерству освіти. Його експерти не рідше одного разу в п’ять років 

відвідують ЗВО й шляхом опитувань студентів і викладачів (по 

формалізованій методиці), а також перевірки конкретних результатів 

навчальної і наукової праці виносять свої рекомендації. Формою зовнішньої 

експертизи є також експертні ради роботодавців. 

Державні стандарти в галузі освіти, затверджені на урядовому рівні, в 

Англії не існують. Зміст освіти визначається потребами роботодавців. ВНЗ 
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самі ухвалюють рішення щодо змісту освіти і несуть за нього 

відповідальність. Зміст однієї дисципліни може відрізнятися в різних ЗВО. 

Однак існує загальна система зовнішньої рейтингової оцінки якості 

викладання основних предметів по ЗВО Великобританії. 

Однією з найважливіших сторін оцінки якості ВНЗ є отримання ним 

акредитації з боку професійного співтовариства або асоціації по напрямах 

підготовки фахівців. Отримання акредитації ВНЗ є обов’язковою умовою при 

працевлаштуванні його випускників. 

Фінансуванням ЗВО займається Рада по фінансуванню вищої школи, 

що підпорядковується уряду країни. Ця ж Рада здійснює оцінку якості 

підготовки фахівців. При цьому враховуються: працевлаштування 

випускників, відгуки про якість підготовки фахівців з боку роботодавців, 

результати наукової діяльності, організація та умови проведення навчального 

процесу, організація і результати проміжної атестації, соціальні умови 

проживання викладачів і студентів, економічний стан ЗВО, якість 

адміністративного управління ЗВО. 

У цей час процес оцінки вищої освіти в Англії поступово зміщується 

від організацій, фінансованих урядом, убік того, що можна назвати 

самооцінкою. Однак, це ще не процес, спеціально проведений навчальним 

закладом з метою поліпшення роботи, самооцінка в цьому контексті є 

підготовкою до підтвердження отримання офіційної оцінки для переконання 

сторонніх спостерігачів і залучення додаткового фінансування. 

Отже, у європейських країнах переважає державна система управління 

якістю вищої освіти і можна виділити наступні основні процедури контролю 

якості освіти з боку державних органів: ліцензування, оцінка (атестація), 

акредитація. 

Ліцензування та акредитація проводяться державними або іншими 

органами на основі заздалегідь установлених критеріїв, а ВНЗ або програми 

повинні задовольняти певним мінімальним вимогам. Оцінка (атестація) може 

ґрунтуватися на джерелах інформації широкого спектра, і до неї можуть бути 

залучені як місцеві, так і запрошені фахівці. Головною метою оцінки можуть 

бути як процеси, так і результати, однак, у цілому, упор на диференційоване і 

детальне оцінювання нагадує акредитацію і ліцензування з їхнім порогом 

мінімальних вимог. 

Так, наприклад в Естонії, ліцензування і акредитація навчальних 

закладів здійснюється Радою по оцінці якості у вищій освіті. До складу ради 

входять вчені, представники професійних органів і організацій, що 

займаються підтримкою наукових досліджень. ВНЗ, що відкриваються, 

повинні відповідати встановленим вимогам з питань, які стосуються 

приміщень, викладацького складу і програм. Приватні ВНЗ додатково 

контролюються комітетом, що перевіряє їхню відповідність освітнім і 

фінансовим нормативам. За Законом про університети Рада по оцінці якості 

також займається акредитацією, що повинна проводитися, щонайменше, 

один раз у сім років і охоплює як програми, так і самі навчальні заклади. 

Таким чином, акредитація, з одного боку, має на меті оцінку якості програми, 
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кваліфікацію викладачів, рівень знань студентів і ефективність навчального 

процесу, а з іншого боку – оцінює діяльність ЗВО в цілому. 

У Чехії є Агентство з акредитації, що, як і естонська Рада, займається 

акредитацією і регулярною оцінкою системи вищої освіти. Однак у Чехії, як і 

в багатьох інших країнах, школи вищої професійної освіти контролюються і 

оцінюються чеською Інспекцією шкіл. Таким чином, у наявності певний 

паралелізм в органах оцінки. Крім того, за власною ініціативою ЗВО можуть 

бути оцінені і незалежними експертами. 

У Латвії акредитація державних і приватних ЗВО проводиться під 

контролем Міністерства освіти і науки, принаймні, один раз у шість років 

відповідно до нормативів, схвалених Кабінетом міністрів. Акредитація ЗВО 

повинна бути схвалена Радою по вищій освіті після консультацій із 

закордонними експертами та офіційно визнана Міністерством освіти і науки. 

Міністерство також публікує в газетах список акредитованих навчальних 

закладів і програм. 

У Словенії, навпаки, ЗВО спільно засновують Комітет з управління 

якістю у вищій освіті і відповідають за нагляд. У Польщі відповідно до 

закону ЗВО самі оцінюють якість освіти. При цьому польська Рада з вищої 

освіти пропонує три рівні оцінки: 

– акредитований статус; 

– базовий рівень якості; 

– вищий рівень якості. 

Процедура акредитації також була введена в Угорщині й Хорватії. Так, 

у Хорватії кожні п’ять років експертна комісія, призначена Міністерством 

науки і техніки, оцінює рівень якості й ефективності викладання, а також 

наукову і професійну діяльність. 

У цілому, слід зазначити, що в країнах Східної та Центральної Європи 

сучасна система ліцензування, атестації та акредитації в другій половині 90-х 

років, по суті, тільки створювалася та апробувалася. Певною мірою цей 

процес не завершений і дотепер. 

Але незважаючи на це, можна привести чимало свідчень ефективності 

такої державної системи. У Франції, наприклад, слід зазначити існування так 

званого державного знака якості, яким володіють ті вищі школи, які визнає 

держава. Вищі школи, у яких Міністерство народної освіти здійснює 

контроль навчання, можуть видавати дипломи, “завізовані” міністерством, 

що свідчить, по європейських поняттях, про якість вищої освіти. Цей “знак 

якості” особливо важливий, оскільки тільки дипломи, що мають таку 

державну оцінку, визнаються у всіх європейських країнах. Державний 

контроль якості вищої освіти дозволяє ряду французьких вищих шкіл 

видавати подвійні дипломи (французький та іноземний). 

У цьому плані найбільш прогресивною серед європейських країн є 

система управління якістю освіти у Великобританії та Голландії. Так, у 

Великобританії за останні роки відбулися певні зміни в системі контролю за 

університетами. Діяльність Агентства по контролю за якістю викликала 

зауваження і тому сьогодні для визначення якості, рівня і рейтингу англійські 
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університети, у першу чергу, звертаються в різні суспільні ради експертів, які 

здійснюють незалежний аудит. Як правило, акредитуються ті ВНЗ, які вже 

здійснили не менш трьох випусків. При цьому у Великобританії зросло 

значення самооцінки університетів, проведеної внутрішніми 

університетськими структурами, спеціально організованими для таких цілей. 

Однак у світі є й інші тенденції в розвитку управління якістю та 

контролю вищої освіти. На думку деяких експертів, у світі має місце 

тенденція до подальшого розвитку та поширення процесів самооцінки. І це 

стосується не тільки країн, що запозичають американський досвід, але також 

є результатом еволюції традиційних систем оцінки вищої освіти. Так, у тій 

самій Франції сьогодні має місце тенденція переходу від управління якістю, 

спочатку побудованого на принципах централізації, до процесу самооцінки, 

тісно пов’язаному із самим навчальним закладом. У скандинавських країнах, 

де, як було зазначено, управління якістю завжди було вимогою уряду, процес 

розвитку управління якістю вищої освіти також іде убік самооцінки і 

залучення в процес управління якістю самого вищого навчального закладу. У 

Фінляндії процес управління якістю вищої освіти усе більше зрушується убік 

повної відповідальності навчальних закладів за регуляцію власної діяльності, 

при якій уряд відіграє допоміжну роль. В Іспанії на основі експериментів, що 

проводилися протягом декількох років, в 1990-ті роки почато застосування 

системи управління якістю, що базується на самооцінці, де особлива увага 

приділяється аналізу освітнього процесу, організації управління на рівні 

університету. 

Найбільший розвиток система самооцінки університетів отримала в 

США. Це пов’язано, по-перше, з тим, що в США система освіти відрізняється 

тісним зв’язком з великими корпораціями та малими фірмами, частина яких 

породжена самою вищою школою. Тому більше половини ВНЗ США є 

приватними корпораціями, відповідальність за які покладена на 

піклувальників. Приватному сектору належать багато відомих ВНЗ 

(Гарвардський, Стенфордський, Єльський, Чиказький). Вони мають значні 

пожертвування, користуються прекрасною репутацією. Плата в них 

становить 20 тис. дол. зі студента в рік. По-друге, сама система вищої освіти 

в США є найбільш децентралізованою. На відміну від країн, де є 

Міністерство освіти або аналогічні структури, американська вища освіта 

контролюється переважно самими навчальними закладами. Департамент 

освіти в США ніколи не мав такого значення, як, наприклад Міністерство 

освіти в Німеччині. Реальна адміністративна і фінансова влада в 

американських університетах належить Піклувальним радам (у державних 

університетах фінанси надає штат). Саме цим Піклувальним радам 

адміністрацією штату (де перебуває університет) поручається здійснювати 

контроль роботи університету. І хоча в 1990-ті роки намітилося посилення 

контролю над університетами з боку адміністрації багатьох американських 

штатів, особливо відносно ліцензування приватних навчальних і освітніх 

програм, основою управління якістю та контролю вищої освіти в Америці як 

і раніше залишається саморегуляція. 
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Основою американської системи саморегуляції є прагнення поліпшити 

систему освіти шляхом управління якістю, проведену на рівні всього 

навчального закладу. Існують кілька способів такого управління якістю. 

По-перше, управління якістю через акредитацію навчального закладу 

по регіонах спеціальними організаціями (яких у США шість), що мають чітко 

сформульовані стандарти та вимоги до періодичної самооцінки та оцінки з 

боку зовнішніх спостерігачів. 

По-друге, управління якістю через спеціалізовану, побудовану на 

оцінці професійного рівня, акредитацію освітніх програм, що функціонує так 

само, як і відповідне управління якістю цих програм усередині навчального 

закладу, однак організується професійним виконавцем. 

По-третє, управління якістю освітніх програм, повністю організоване 

самим університетом і націлене на поліпшення його діяльності, на 

можливість перерозподілу ресурсів та освітніх пріоритетів. 

Такі акредитації за американськими правилами, на підставі 

внутріуніверситетської самооцінки, сприяють підвищенню якісного рівня 

діяльності навчальних закладів. Вони стимулюють проведення різноманітних 

заходів щодо модернізації змісту освітніх програм, активізації освітнього 

процесу, широкого використання новітніх технічних засобів навчання. 

Крім того, слід зазначити, що важливу роль у США в процесі 

акредитації програм і спеціальностей вищих навчальних закладів відіграють 

професійні суспільні асоціації (асоціації медиків, юристів, інженерів і т. ін.). 

Ці асоціації мають спеціальні Комісії з вищої освіти, які і проводять 

процедуру акредитації університетів, що перебувають на території регіону, 

вважаючи одним із своїх головних завдань підтримку високого престижу 

професії та компетенції її представників, ці асоціації дуже строго оцінюють і 

порівнюють результати діяльності вищих навчальних закладів. 

Розглянемо схему управління якістю американського університету на 

прикладі вимог Асоціації університетів регіону Середніх Штатів. 

Комісією з вищої освіти Середніх Штатів розроблені та опубліковані 

два документи: 

а) “Загальна схема для оцінки результатів” (2-е вид., 1996 р.); 

б) “Параметри успішності у вищій освіті і стандарти акредитації” 

(1994 р.). 

На основі цих документів регіональної Асоціації і відбувається 

підготовка університетів до акредитації. Дані документи не являють собою 

конкретної регламентованої програми оцінки університету. Навпаки, 

принципова специфіка акредитації по-американськи полягає в тому, що, 

незважаючи на стандартність самої процедури акредитації, Асоціація по 

вищій освіті залишає за кожним університетом і коледжем виключне право 

визначати оптимальну стратегію та способи її проведення. 

Кожний американський ЗВО, що планує управління якістю та 

акредитацію, повинен розробити свою концептуальну схему, свою стратегію 

і програму управління якістю, свою методику і план її реалізації відповідно 

до власної місії, цілей та університетських ресурсів. При цьому, у кожному 
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разі, застосовується ЗВО власна або запозичена стратегія та методика 

управління якістю – цей процес повинен бути спільною працею викладачів, 

адміністрації університету і студентів. Відповідно до американських 

стандартів акредитації, управління якістю застосовується в наступних 

основних сферах: 

– якість академічних та інших навчальних програм; 

– інституціональна (загальноуніверситетська) ефективність; 

– звітність і суспільна ясність процесів і процедур. 

Управління якістю освіти є, по суті, складовою частиною процесу 

викладання та отримання знань, воно сприяє проведенню критичного 

самоаналізу освітнього процесу, заснованого на фактичних даних. Таким 

чином, недостатньо тільки здійснювати управління якістю, воно повинно 

застосовуватися, щоб ЗВО і викладачі могли поліпшити реальну якість 

освіти. При цьому, на думку Комісії з вищої школи, з даних, отриманих при 

управлінні якістю, можуть бути виділені кілька питань: 

а) чи розробив ЗВО програми, що допомагають перебороти недоліки в 

освоєнні необхідних навичок? 

б) чи досліджував ЗВО вплив відбору переліку і послідовності курсів 

на навчальні результати студентів? 

в) наскільки успішно студенти засвоюють знання й навички освітніх і 

спеціальних предметів? 

г) чи переглянутий навчальний план, якщо результати оцінки 

показують, що такий перегляд обґрунтований? 

д) чи розробив ЗВО програми, що сприяють особистому соціальному 

росту студентів та ін. 

Як вказується в американських “Параметрах і стандартах акредитації”: 

найбільш продуктивне вивчення отриманих результатів повинне надавати 

корисну сукупність даних для вузівських досліджень і позитивних змін. 

Важливо те, що при цьому всіляко підкреслюється роль викладацького 

складу, що обов'язково повинен бути залучений у процес поліпшення освіти. 

Активність викладацького корпусу як на стадії контролю, так і на стадії 

наступних новацій і змін є характерною рисою університетів США. 

У матеріалах регіональної Асоціації університетів Середніх Штатів 

визначена схема поліпшення якості викладання, де послідовно визначено: 

“викладання – навчання – контроль – поліпшення – викладання”. Цікаво, що 

Комісія з вищої школи не виступає за стандартизацію всіх результатів 

управління якістю і не прагне до застосування механічного підходу в 

удосконалюванні викладання та навчання. Однак ЗВО потрібно показати, що 

результати управління якістю були використані як основа для постійного 

самовдосконалення. 

Наступний важливий аспект управління якістю – це ефективність 

університету як організації. Тоді як викладання і наукова праця – це те, що 

виконує ЗВО, інституціональна ефективність – це те, чого ЗВО насправді 

прагне. І чим більше в процесі управління якістю є доказів відповідності 

організаційних результатів поставленим цілям, тим більше очевидна 
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інституціональна ефективність, тим більше ймовірне отримання або 

підтвердження акредитації університетом. Процес акредитації в цьому 

випадку може розглядатися, як спроба домогтися бажаних результатів, а 

управління якістю при цьому – як одержання інформації, що дозволяє 

визначити, де необхідні поліпшення. 

Таким чином, інституціональна ефективність припускає обов’язкове 

формулювання місії, мети і завдань університету, які викладачами та 

персоналом переносяться в освітні програми. Визначення місії і завдань 

університету є відправною точкою для виявлення його інституціональної 

ефективності. З іншого боку, будь-яке формулювання місії і мети повинно 

бути трансформоване у форму короткострокових і довгострокових планів. 

При відсутності таких планів оцінка інституціональної ефективності 

університету проблематична. 

Однак, результативність управління якістю залежить не тільки від його 

загальної схеми і деталізованої стратегії та програми. Самі методи збору та 

оцінки результатів ЗВО повинні бути адекватними. Збір відповідних даних 

про результати діяльності університету – це складна робота, пов’язана із 

проблемами виміру. Навіть якщо позитивний ріст відбувається, то кількісні і 

якісні методи можуть не завжди бути адекватними, щоб виміряти ці зміни та 

розвиток. 

Так, багато американських університетів прийшли до висновку, що 

довгострокові багатомірні дослідження мають більший ефект, ніж одноразові 

одномірні дослідження. Тому опитування думок, інтерв’ю студентів, оцінка 

роботи викладачів, успішність студентів за результатами тестів, періодичні 

огляди навчальних програм, вивчення діяльності випускників, оцінені згодом 

– все це є важливими засобами отримання корисної інформації та зворотного 

зв'язку. 

Важливо відзначити, що особливе значення в університетах США 

надається залученню викладачів до управління якістю. Ініціатором цього 

може бути ректор, проректор, декан, але викладачі повинні бути в центрі 

управління якістю університету. В ідеалі процес управління якістю виростає 

з партнерства між адміністрацією та викладацьким складом. Участь 

викладачів в управлінні якістю необхідна, у тому числі й для того, щоб вони 

могли зберігати прихильність до результатів перевірки і прагнули в підсумку 

до реалізації позитивних змін. 

Слід зазначити, що викладачі не можуть незалежно управляти якістю 

по всьому університету. Для цього необхідна сильна адміністративна 

підтримка – адміністратори повинні працювати разом з викладачами. Щоб 

стимулювати інтерес викладачів до управління якістю, адміністратори 

повинні поважати вимоги викладачів щодо часу, ураховувати їхні пріоритети 

і системи цінностей. Може виникнути ситуація, коли підходи до управління 

якістю, прийнятні для одного викладача, можуть виявитися неприйнятними 

для іншого. Так само як, втім, і підходи до управління якістю одного ВНЗ 

можуть не підійти до іншого. Але все це, з погляду американських Комітетів 

з вищої освіти, – нормальне явище, яке варто не відкидати, а враховувати. 
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При цьому підкреслимо, що в більшості американських ЗВО є 

спеціальні відділи по управлінню якістю, що проводять централізований збір 

інформації, задають напрям і координують загальну діяльність. Але в 

кожному разі, по американських поняттях, кожний університет повинен 

знайти власний підхід, щоб забезпечити ефективне здійснення оцінки за 

участю викладачів.  

Підбиваючи підсумок, можна зробити висновок про те, що важливим 

аспектом оцінювання у ЗВО США є розуміння того, що управління якістю – 

це основа для постійного самовдосконалення. 

Проведений аналіз закордонного досвіду акредитації ЗВО показує, що 

перелік індикаторів (показників), визначених органом акредитації, містить, 

як правило, до 10-16 великих показників. Ці індикатори (показники) 

звичайно групуються на три групи: 

а) показники умов здійснення освітньої діяльності (концепція 

навчального закладу, кадри, освітні ресурси, фінансова заможність); 

б) показники процесу (управління навчальним закладом, зміст освітніх 

програм, соціальна інфраструктура, механізм гарантії якості освіти та ін.); 

в) показники результату (якість підготовки бакалаврів, магістрів та ін., 

рівень їхнього працевлаштування, ефективність науково-дослідної та 

науково-методичної діяльності). 

Аналіз закордонного досвіду дозволив сформулювати наступні основні 

принципи, необхідні для управління якістю в освітніх організаціях: 

– управління якістю повинне бути багаторівневим, а головним 

компонентом його повинні стати освіта і розвиток студентів. Даний принцип 

припускає використання різних методів для визначення якості освіти (тести, 

анкетування та ін.); 

– програми по управлінню якістю повинні включати дослідження та 

аналіз результатів. Результати повинні бути інтерпретовані, проаналізовані і 

збережені. Так, управління якістю принесе користь і в майбутньому, коли 

будуть порівняні різні за часом результати; 

– програми по управлінню якістю повинні бути реалістичні. Очевидно, 

що управління якістю повинне починатися з реалістичними очікуваннями в 

плані здійснення намічених цілей; 

– цілі освітніх організацій повинні відповідати їх ресурсам; 

– в оцінці повинні максимально використовуватися існуючі дані 

досліджень; 

–  ефективність результатів управління якістю в тім, що вона 

представляє інформацію, яка в інших випадках недоступна, але необхідна 

для прийняття рішень. 

Таким чином, порівняльний огляд систем оцінки вищої освіти по ряду 

країн показує, що є різні підходи до того, яким чином і на яких підставах 

здійснювати оцінку діяльності вищих навчальних закладів. 
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1.3.   Управління якістю  навчальної діяльності магістрантів вищої 

військової школи 

У педагогічній науці сьогодні триває пошук нових ефективних шляхів 

удосконалення освітнього процесу в умовах університетської освіти. Метою 

сучасної вищої військової школи повинні стати забезпечення становлення 

цілісної особистості, цілеспрямований вияв і розвиток її здібностей, 

формування умінь і бажання навчатися протягом усього життя, створення 

умов для навчання як основи багатоступеневої військової освіти. Навчання –  

один із найдавніших видів людської діяльності, однак протягом усієї історії 

сутність цього процесу залишається незмінною, виявляючись у взаємодії 

викладача й слухача. Цей процес нерозривно пов’язаний з поняттям 

“управління”. Досягнення поставленої мети в процесі навчання, формування 

всебічно розвиненої особистості безпосередньо залежать від управління цим 

процесом. Визначений процес проходить шляхом розвитку професійної 

компетентності фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою, ефективність якого залежить від 

використання сучасної концепції управління якістю їх підготовки в умовах 

університетської освіти. 

Аналіз досліджень А.О. Кучерявого, О. В. Торічного, В. В. Ягупова  

показує, що проблему ефективної організації освітнього процесу остаточно 

не розв’язано. У наш час розгляд процесу навчання в умовах 

університетської освіти як процесу управління є вельми продуктивним, 

проте, як показують дослідження в цій сфері, багато теоретичних і 

практичних питань залишаються відкритими. Теорія управління вимагає 

глибокого вивчення й аналізу з метою визначення її дидактичних 

можливостей і практичної значущості. 

Ефективна система управління освітою має містити: чіткі цільові 

настанови; процеси планування (проектування); запровадження інноваційних 

інформаційно-комунікаційних технологій; всебічного кадрового, 

матеріально-технічного, фінансового, дидактичного, інформаційного, 

психологічного забезпечення; контроль; моніторинг; коригування повинно 

бути спрямовано на досягнення кінцевого результату – якісну підготовку 

військових фахівців. 

Навчальна діяльність представляє процес, в результаті якого магістрант 

набуває нові або змінює існуючі у нього знання, уміння, навички, 

удосконалює і розвиває свої здібності. Навчання – спільна навчальна 

діяльність науково-педагогічного працівника та слухача, в процесі якої 

проходить передача знань, умінь та навичок, життєвого досвіду. Управління 

передбачає управляючі впливи та отримання від слухачів через зворотній 

зв’язок інформації про стан навчальної діяльності слухачів та її результатів. І 

науково-педагогічний працівник і слухача як особистості є суб’єктами 

діяльності, спілкування. Кожен з них є суб’єктом предметної діяльності, 

суб’єктом самосвідомості. Таким чином, науково-педагогічний працівник – 

суб’єкт педагогічної діяльності, а слухач – суб’єкт навчальної діяльності. 

Управління якістю навчальної діяльності слухачів  здійснюється за 
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допомогою певних дій, що задаються заздалегідь (контроль – корекція). 

Наприклад, це робота з інструкцією, що передбачає певний порядок дій 

слухача. При управлінні відбувається постійний контроль за ходом процесу 

навчання і – за необхідності – його корекція. Прикладом визначеного 

управління може бути опитування слухачів науково-педагогічним 

працівником і негайне роз’яснення помилок у засвоєнні матеріалу. У цьому 

разі існує прямий і зворотний зв’язок з викладачем, який значно поліпшує 

якість засвоєння.  

Одним із видів управління можна вважати проблемне навчання. За 

допомогою прямого управління (питань викладача) здійснюється перехід до 

співуправління, а потім і до самоуправління слухача. Педагогічна ситуація 

скеровує розумову діяльність на розв’язання проблеми; робота в процесі 

розв’язання проблеми – дуже важливий етап, іноді навіть важливіший ніж 

саме розв’язання. Формування особистості, що здатна творчо мислити, 

знаходити рішення неординарним шляхом,  – це мета, яку ставить перед 

собою викладач при переході слухачів на рівень самоуправління. Проблемні 

ситуації викликають у слухачів необхідність вивчати новий теоретичний і 

практичний матеріал; вони створюють умови для поглибленого розуміння 

цілей і змісту навчання. Головним компонентом даного типу навчання є 

особистість слухача з її здібностями, психофізіологічними особливостями, а 

також індивідуальний підхід до нього. Викладач виступає організатором 

діяльності  розвиває їхню мотивацію до навчання, творчу активність.  

В основу концептуальних засад управління якістю навчальної 

діяльності підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною 

та оперативно-тактичною освітою в умовах університетської освіти 

пoклaдeнo тaкi пoлoжeння: 

управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах 

університетської освіти є склaдoвoю нeпepеpвнoї пeдaгoгiчнoї oсвiти, 

зумoвлeнoї сoцiaльнo-eкoнoмiчними чинникaми poзвитку суспiльствa, щo 

вpaхoвує сучaснi тeндeнцiї, вiтчизняний i зapубiжний дoсвiд пiдгoтoвки 

мaгiстpiв, вiдoбpaжaє спeцифiку мaгiстepськoї пiдгoтoвки (змiст, фopми, 

мeтoди i пeдaгoгiчнi тeхнoлoгiї), пepeдбaчaє ствopeння дiєвих стимулiв 

пpoфeсiйнoгo тa oсoбистiснoгo poзвитку слухача нa oснoвi мoнiтopингу 

якoстi реалізації освітніх стандартів; 

управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах 

університетської освіти poзглядaється як нaукoвo oбґpунтoвaнa систeмa 

суб’єкт-суб’єктнoї взaємoдiї, в oснoву пoбудoви якoї пoклaдeнo пpинцип 

компетентісного пiдхoду. Тeopeтичними oснoвaми пoбудoви кoнцeпцiї 

управління якістю навчальної діяльності слухачів є сучaснi oсвiтнi пapaдигми 

(aнтpoпoлoгiчнa, гумaнiстичнa, гумaнiтapнa, культуpoлoгiчнa), кoнцeпцiї 

(нeпepepвнa пpoфeсiйнa пeдaгoгiчнa oсвiтa, oсoбистiснo opiєнтoвaнa oсвiтa) 

тa кoмпeтeнтнiсний пiдхід; 

систeмa управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах 

університетської освіти тpaктується як piзнoвид пeдaгoгiчнoї систeми, 

oскiльки вoнa мaє всi oзнaки, влaстивi тaкiй систeмi: слугує oснoвoю 
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тeopeтичнoгo oсмислeння i пoбудoви психолого-пeдaгoгiчнoї дiяльнoстi; 

включaє пeвну сукупнiсть взaємoпoв’язaних зaсoбiв, мeтoдiв i пpoцeсiв, 

нeoбхiдних для ствopeння opгaнiзoвaнoгo, цiлeспpямoвaнoгo пeдaгoгiчнoгo 

впливу нa розвиток oсoбистoстi iз зaдaними якoстями; зaбeзпeчує викoнaння 

цiннiснo-змiстoвих, нopмaтивних, тeхнoлoгiчних i пpoцeсуaльнo-

peзультaтивних функцiй психолого-пeдaгoгiчнoї дiяльнoстi; спpияє 

дoсягнeнню пoстaвлeних цiлeй poзвитку людини; 

систeмoтвopчими eлeмeнтaми управління якістю навчальної діяльності 

слухачів в умовах університетської освіти є: зaгaльнoлюдськi цiннoстi, мeтa, 

зaвдaння тa oсoбливoстi науково-педагогічної дiяльнoстi, зaкoнoмipнoстi й 

пpинципи навчання слухачів. Змiнними склaдoвими є: opгaнiзaцiйнo-

пeдaгoгiчнi умoви здiйснeння освітнього пpoцeсу (змiст, фopми, тeхнoлoгiї 

йoгo opгaнiзaцiї, умoви кaдpoвoгo, фiнaнсoвo-мaтepiaльнoгo i нaукoвo-

мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння, мeтoдикa дiaгнoстики, peзультaтивнiсть). 

Управління якістю навчальної діяльності слухачів спpямoвується нa розвиток 

їх професійної компетентності. Дoсягнeння цiєї мeти мoжливe зa умoви 

peaлiзaцiї в освітньму пpoцeсi систeми пpинципiв, щo визнaчaють цiлi й зміст 

навчання слухачів, poзкpивaють oсoбливoстi удoскoнaлeння науково-

педагогічної дiяльнoстi.  

Аналіз передового педагогічного досвіду, експериментальні 

дослідження у Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського дозволяють сформулювати правила щодо визначених 

принципів управління якістю навчальної діяльності слухачів. 

Принцип урахування освітніх запитів і потреб особистості в межах 

сучасної концепції військової освіти передбачає відображення в змісті 

управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах університетської 

освіти орієнтації на слухача як рівноправного суб’єкта педагогічного 

процесу, формування у нього цілісної картини світу, духовності, культури 

урахування при педагогічному проектуванні змісту здатності до навчання, 

рівня сформованості творчого мислення слухача, обов’язкове формування 

умінь раціональної навчальної діяльності, саморозвитку, творчого, 

інтуїтивного мислення, удосконалення комунікативних умінь, забезпечення 

логічно-послідовного, гармонійного розвитку особистості в процесі 

розвиваючого, творчого навчання, самовдосконалення. 

Принцип об’єктивізації відповідно до змісту освіти щодо об’єкта 

діяльності та функцій, які повинні виконувати військові фахівці, є 

забезпечення у змісті навчання слухача реального поєднання теорії і 

практики, наближення до реальних потреб Збройних Сил України, 

запровадження компетентісного підходу до навчання. 

Принцип багаторівневості, спадкоємності і доступної ускладненості 

змісту управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах 

університетської освіти передбачає широту охоплення тематики підготовки 

та більш глибоке теоретичне опанування науковим змістом слухачами, 

визначення відповідно до цього навчальних модулів, тем, їх послідовності, 

оптимального часу на засвоєння навчального матеріалу, відповідної 



 51 

методики.  

Цей принцип передбачає розроблення та застосування при вивченні 

кожної навчальної дисципліни відповідної технологічної карти, яка 

впорядковує послідовність переходу від одних дидактичних цілей до інших із 

зміною “репертуару” методичних, організаційних і технічних засобів, 

структурування навчального матеріалу (виділення понять, принципів, ідей, 

загальних зв’язків між цими елементами), що дозволяє слухачу засвоювати 

не тільки елементи знань, а й зв’язки між ними. 

Принцип взаємозумовленості складових і компонентів змісту 

управління якістю навчальної діяльності слухачів в умовах університетської 

освіти передбачає наукове обґрунтування ефективності функціонування 

педагогічної системи підготовки визначених фахівців та її основних 

елементів: мети, змісту, методів, засобів, форм викладання та навчання,  

врахування міждисциплінарного контексту, чіткого визначення місця, ролі та 

функцій змісту конкретної навчальної дисципліни у загальній системі 

підготовки фахівця, розкриття у змісті програми завдань: освітніх, виховних, 

психологічної підготовки, розвитку творчого мислення у слухачів, 

конкретність і процесуальність, репрезентованість модульної побудови 

змісту навчального матеріалу. 

Принцип конструктивного заняття – збереження попереднього 

позитивного досвіду щодо змісту навчання, його переосмислення й 

інтегрування в нове ціле на сучасних світоглядних та методологічних засадах 

вимагає побудови змісту, який забезпечує системність та наступність у 

навчанні, запровадження нового і прогресивного, формування відповідно до 

цього оптимальної мотиваційної основи дій у викладачів та слухачів, 

оптимізацію обсягу та інтенсивності навчальної діяльності, раціональне 

поєднання фронтальної, групової та індивідуальної пізнавальної активності 

слухачів, їх самостійної творчої роботи, дотримання критерію 

різноманітності щодо форм проведення занять при складанні тематичних 

планів, що буде сприяти збереженню та розвитку інтересу, активності 

слухачів і відповідати оптимальній логіці пізнання специфічного змісту.  

В основу управління якістю навчальної діяльності слухачів покладений 

принцип зворотного зв’язку. Саме завдяки зворотному зв’язку забезпечується 

динаміка освітнього процесу та реалізується мета навчання. За допомогою 

зворотного зв’язку науково-педагогічний працівник коригує процес 

навчання, має можливість враховувати необхідні зміни в педагогічній 

системі і вчасно коригувати хід процесу.  

Визначені пpинципи вpaхoвуються пpи визнaчeннi мeтoдiв, фopм i 

зaсoбiв та стiйкoї мoтивaцiї навчальної діяльності слухачів, poзглядaються 

вiдпoвiднo дo вимoг мoдepнiзaцiї oсвiтньoгo пpoцeсу, тoму цiй систeмi 

нaдaється нaсaмпepeд пpaктичнoгo спpямувaння, щo мaє зaбeзпeчити 

eфeктивнiсть духoвнoгo i фiзичнoгo poзвитку oсoбистoстi, виpoблeння умiнь i 

нaвичoк сaмooсвiти, peaлiзaцiї її iндивiдуaльних здiбнoстeй тa твopчoгo 

пoтeнцiaлу в пpoцeсi навчальної діяльності. 

Чим же відрізняється компетентісний підхід до управління якістю  
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навчальної діяльності слухачів в умовах університетської освіти від 

традиційного підходу? Приведемо порівняльну характеристику (табл. 1.5). 

Таблиця 1.5  

Порівняльна характеристика традиційного і компетентісного підходів до 

управління якістю навчальної діяльності слухачів                                                         

в умовах університетської освіти 
Традиційний 
підхід 

Компетентісний підхід 

Мотиваційно-цільовий компонент 

Визначаються цілі згідно 
установкам програми і 

вимогам до управління 

якістю навчальної 

діяльності магістрантів. 
Як правило, відсутній 

мотив і час для 

співвідношення своїх 
підходів з психологічними 

особливостями 

   Визначається таксономія цілей, класифікація їх на системні, 
предметні, модульні і цілі конкретного заняття, які чітко та 

діагностично визначені, що дає можливість описати результат 

розвиненості професійної компетентності, оцінити якість навчання 

слухача і при необхідності корегувати освітній процес; при цьому 
враховується  можливість надання слухачу напрацювати власну 

траєкторію навчальної діяльності. Мотиваційне забезпечення 

діяльності науково-педагогічного працівника, і слухача ґрунтується 
на реалізації їх особистісних функцій в цьому процесі (вільний 

вибір, креативність, змагальність, життєвий і професійний сенс). 

Змістовний компонент 

 Головна відмінність – 
уніфікація, обов’язковість 

для всіх, деяка посередність 

   Стандарт освіти збагачується за рахунок диференціації 
слухача за рівнем підготовленості, поглиблюється програма 

професійної підготовки при цьому визначаються: необхідні 

навчальні елементи розвитку професійної компетентності (модулі, 

розділи), які виявляють системоутворюючі зв’язки, ефективність 
функціонування навчально-виховної системи в цілому для 

досягнення цілей управління якістю навчальної діяльності 

магістрантів; допустиме дозування визначеного навчання на основі 
виміру інформаційної ємкості розвитку професійної компетентності 

слухачів до виконання професійних обов’язків, яка виключає 

перевантаження слухачів на етапах навчання. 

Операційно-діяльнісниий компонент 

Науково-педагогічний 

працівник будує свою 

роботу так, щоб слухач 
адаптувався до викладання. 

Основне джерело навчання 

– підручник та лекція. 

Основні форми – лекція, 
семінар, практичне заняття; 

навчання побудовано по 

авторитарній схемі. 

   Виявлена і обґрунтована науково-педагогічним 

працівником, логіка організації педагогічної взаємодії з слухачами 

на рівні суб’єкт-суб’єктних відношень – визначені способи 
взаємодії учасників освітнього процесу на кожному етапі навчання, 

яка відрізняється високим рівнем взаєморозуміння, низьким рівнем 

зайвої інформації, економією часу її передачі. Характерна 

варіативність навчання, яка забезпечує управління пізнавальною 
діяльністю слухачів: проблемні питання, ситуації, дискусії, ділові 

ігри, тренінги, захист проектів та ін., при цьому сполучення форм 

залежить від мети і змісту навчання. Оптимальне співвідношення 
організаційних форм, методів, засобів індивідуальної і групової 

діяльності забезпечує поетапний розвиток необхідних знань 

навичок і вмінь. 

Діагностичний компонент 

Використовується 

традиційна п’ятибальна 

оцінка знань, аналіз якості 
освіти по підсумках іспитів 

і заліків. 

Визначені процедури контролю і виміру якості розвиненості  

професійної компетентності. По результатам контролю науково-

педагогічними працівниками уточнюється мета і зміст навчання, 
переглядаються підходи до вибору організаційних форм і методів 

чи перебудовується зміст навчання.  

З таблиці видно, що при традиційному підході програма навчання 

визначається відповідно до засвоєння знань, навичок, вмінь, вона 

уніфікована, усереднена. Управління якістю навчальної діяльності 
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направлено на використання слухачами власного творчого потенціалу, 

здатність демонструвати неповторний індивідуальний спосіб дій в різних 

навчальних та практичних ситуаціях.  

Традиційний підхід до управління якістю навчальної діяльності не 

ставить як основне завдання розвиток рефлексивних здібностей слухачів. 

Однак без здібностей до рефлексії принципово неможлива робота з виділення 

особистого досвіду навчальної діяльності та поведінки. При компетентісному 

підході – це обов’язкові умови для здійснення слухачами рефлексивного 

аналізу, прояву особистісного досвіду.  

Принциповою відмінністю навчання у військовому університеті є те, що 

воно спрямоване на оволодіння слухачами навичок виконання своїх 

функціональних обов’язків за посадовим призначенням тобто компетенцій.  

Управління якістю навчальної діяльності магістрантів як засіб 

ефективного розвитку військово-спеціальної компетентності слухача 

досягається шляхом: формування мети навчання; розробки програми дій, що 

передбачає основні перехідні стани процесу навчання; отримання даних по 

певним параметрам про стан процесу навчання (зворотній зв’язок); 

переробки інформації, отриманої по каналу зворотного зв’язку, 

відпрацювання і внесення в управління якістю навчальної діяльності 

магістрантів корекції.  

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури можна дійти 

висновку, що основною особливістю сучасної вищої освіти стає її 

гуманістична спрямованість, коли головна увага має приділятися 

формуванню всебічно розвинутої особистості. Розгляд процесу навчання як 

процесу управління якістю навчальної діяльності магістрантів дає змогу 

ефективніше ставити завдання навчання, проектувати процес навчання і 

необхідні засоби, здійснювати постійну взаємодію науково-педагогічного 

працівника і слухача завдяки наявності зворотного зв’язку, коригувати хід 

процесу навчання з метою його оптимізації. Управління якістю навчальної 

діяльності магістрантів –  це така форма організації освітнього процесу 

педагогом, яка націлена на конкретний результат – оволодіння слухачем 

професійними знаннями, уміннями та навичками; ефективність даного 

процесу забезпечується зворотним зв’язком на всіх етапах навчальної 

діяльності магістрантів. Ефективність управління якістю навчальної 

діяльності слухачів безпосередньо залежить від засобів, застосовуваних в 

освітньому процесі; отже, дидактичні засоби можуть розглядатись як засоби 

управління навчальною діяльністю слухачів. Функції управлінської 

діяльності (проектування, організація, керівництво, контроль і корекція).  

Отже, управління якістю навчальної діяльності слухачів є eфeктивнoю зa 

умoв, кoли: 

вихідні методологічні засади дослідження спираються на 

компетентісний підхід. 

зміст і структура управління якістю навчальної діяльності слухачів 

обумовлюються змістовними складовими і системоутворювальними 

чинниками якої виступають професіоналізм педагогічної діяльності 
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(продуктивність і майстерність) та професіоналізм особистості слухача 

(здатність до педагогічної творчості). 

 

1.4 Дистанційне навчання як напрям покращення якості підготовки 

фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-

тактичною освітою 

 

Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій, а також основні 

напрямки державної політики у цій сфері, визначені Національною 

стратегією розвитку освіти України на період до 2021 року, потребують 

спрямування зусиль на розвиток дистанційного навчання у Збройних Силах 

України як одного з дієвих інструментів реалізації моделі безперервного 

навчання. 

Відповідно до оперативної цілі 5.2 Стратегічного оборонного бюлетеня 

України, якому надано чинності Указом Президента України від 06.06.2016 

№ 240/2016, передбачене впровадження технологій дистанційного навчання в 

освітній процес з метою удосконалення системи військової освіти та 

підготовки кадрів.  

Дистанційне навчання відповідно до Закону України “Про вищу освіту” 

є однією з форм навчання у вищих навчальних закладах України поряд з 

очною (денною, вечірньою) та заочною формами. 

Дистанційне навчання – особлива форма цілеспрямованого процесу 

засвоєння знань, умінь і навичок, відмінною особливістю якої є взаємодія 

віддалених учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Головною особливістю дистанційного навчання є його екстериторіаль-

ність, тобто необов’язковість перебування слухачів у навчальному закладі. 

При цьому одним з основних компонентів дистанційного навчання є 

психолого-педагогічні технології, наявність яких не заперечує участі 

науково-педагогічних працівників у ході освітнього процесу. 

Отже, дистанційне навчання реалізовується шляхом застосування 

дистанційної форми як окремої форми освіти або використанням технологій 

дистанційного навчання для забезпечення освітнього процесу в інших 

формах. 

При цьому слід чітко розуміти, що впровадження дистанційної форми 

освіти, яка передбачає видачу диплома державного зразка (після проведення 

за окремою програмою практичної підготовки та проведення державної 

атестації відповідно до Закону України “Про вищу освіту”), потребує 

погодження з Міністерством освіти і науки України.  

Використання технологій дистанційного навчання для забезпечення 

освітнього процесу, а також перепідготовка, підвищення кваліфікації (після-

дипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються за 

ліцензованими напрямами підготовки (в межах ліцензованого обсягу за 
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заочною формою навчання) і не потребують погодження з Міністерством 

освіти і науки України. 

В будь-якому разі необхідно забезпечити відповідність ВВНЗ вимогам 

до організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-

технічного, програмного та інформаційного забезпечення дистанційного 

навчання, визна-ченими Наказом Міністерства освіти і науки України від 

30.10.2013 № 1518. 

Зокрема цим наказом визначено необхідність 100% забезпеченості 

закладу освіти науково-педагогічними працівниками, що розробляють 

ресурси та забезпечують освітній процес дистанційного навчання, які 

підвищували кваліфікацію з питань організації та використання технологій 

дистанційного навчання не менше одного разу за останні п’ять років і мають 

відповідний документ про підвищення кваліфікації. Нині такі курси 

підвищення кваліфікації організовуються у Національному університеті 

оборони імені Івана Черняховського. 

На цей час у Збройних Силах України завершується впровадження 

дистанційного навчання в освітній процес з урахуванням напрацювань та 

здобутків, отриманих вищими військовими навчальним закладами та 

військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів протягом 

останніх років. 

Зокрема, Наказом Міністерства оборони України від 21.12.2015 № 744 

затверджено Концепцію дистанційного навчання. Для її реалізації на базі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

створено науковий центр дистанційного навчання, який визначено головним 

підрозділом дистанційного навчання Збройних Сил України, завершується 

створення відповідних його. 

Закуплено сервер центрального репозиторію ресурсів дистанційного 

навчання у Збройних Силах України і тривають заходи із введення його в 

експлуатацію. Триває співпраця з вітчизняними та закордонними партнерами 

з питань обміну досвідом та реалізації спільних проектів. Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського співпрацює з 

громадським об’єднанням “Вишкіл” щодо вивчення передового досвіду 

використання масових он-лайн курсів у дистанційному навчанні і створення 

якісних курсів відповідно до сучасних поглядів і методик.  

Слід зазначити, що саме створення інтерактивних курсів, в яких повною 

мірою реалізована взаємодія користувача з віртуальним навчальним 

середовищем, дає змогу забезпечити належну якість освіти. На жаль, серед 

створених на цей час у вищих військових навчальних закладах дистанційних 

навчальних курсів, більшість мають низький рівень інтерактивності або 

взагалі не мають такої властивості. Для виправлення такої ситуації потрібно 

активізувати діяльність науково-педагогічних працівників у створенні 

ресурсів дистанційного навчання. Для цього організовані відповідні курси 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. на базі 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 
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Надалі – розробити та впровадити дистанційний навчальний курс з 

означеного питання. 

Впровадження технологій дистанційного навчання у систему підготовки 

Збройних Сил України покликане забезпечити появу нових можливостей для 

оновлення змісту навчання та методів викладання дисциплін і поширення 

знань, розширення доступу до навчальних ресурсів, реалізації можливості 

навчання без обмежень за просторовою та часовою ознаками з мінімальним 

відривом від виконання професійних обов’язків, індивідуалізації навчання. 

Світові тенденції розвитку дистанційного навчання у збройних силах 

передових країн світу вказують на намагання забезпечити, з одного боку, 

наближення віртуального навчального середовища до реального життя через 

використання технологій імітаційного моделювання та “серйозних ігор”, з 

іншого – здійснення навчання з урахуванням індивідуальних можливостей та 

наявних знань тих, хто навчається. Розглядаються можливості використання 

результатів проходження дистанційних навчальних курсів з метою відбору 

персоналу для участі у конкретних операціях (місіях) із урахуванням 

відповідних вимог.  

Перспективні засоби дистанційного навчання мають забезпечити 

ефективну індивідуальну підготовку особового складу з урахуванням 

службової необхідності та можливостей військовослужбовців і працівників, 

впровадження рейтингової системи їх оцінювання на рівні Збройних Сил 

України, дистанційне підвищення кваліфікації. 

Подальший розвиток дистанційного навчання приведе до необхідності 

створеня у Збройних Силах України закритих комунікаційних мереж, що 

дасть змогу використовувати інформацію з обмеженим доступом. 

Для підвищення якості освіти найдоцільнішим виглядає застосування 

змішаного навчання із використанням різних форм навчання. 

Використання технологій дистанційного навчання дасть змогу поряд з 

підвищенням якості освіти за рахунок використання новітніх технологій 

знизити витрати на військову освіту завдяки значному зниженню потреби у 

навчальних аудиторіях та відповідному обладнанні,  зменшенню термінів та 

кількості відряджень особового складу до місць проведення навчання, 

мінімізації необхідної кількості друкованих видань, тощо. 

У цілому впровадження дистанційного навчання забезпечить: 

 підвищення рівня професійної підготовки і якості освіти військових 

фахівців завдяки використанню сучасних педагогічних та інформаційних 

технологій, наданню доступу до додаткових інформаційних ресурсів; 

 зростання професійної мобільності військових кадрів, їх ділової та 

соціальної активності; 

 формування єдиного освітнього простору в рамках безперервної 

ступеневої системи навчання військових фахівців “протягом усього життя”. 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи 

вищих навчальних закладів, що використовують дистанційне навчання, 

зможуть: 
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 оперативно реагувати на зміни предметної галузі навчання (теорії та 

практики збройної боротьби); 

 ефективно вирішувати складні й актуальні педагогічні завдання з 

розвитку інтелектуального і творчого потенціалу, аналітичного мислення та 

самостійності своїх випускників; 

 удосконалювати зміст навчання та інформаційно-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін завдяки доступу до інформаційних 

ресурсів, навчально-методичних матеріалів і дидактичних засобів інших 

навчальних закладів; 

 ефективно використовувати науково-педагогічний потенціал і 

матеріально-технічну базу. 

Тенденції розвитку дистанційного навчання в сучасній системі 

освіти 

Перший заклад дистанційного навчання – Берлінський інститут вивчен-

ня іноземних мов – було створено викладачами іноземних мов Берлінського 

університету Ч. Тусеном і Г. Ланченштейдтом у 1856 році. Навчання в ньому 

відбувалося за перепискою, яке отримало назву “corresponding learning”. У 

1858 році Лондонський університет дозволив допуск пошукачів до захисту 

дипломних робіт від осіб, які навчалися самостійно або через листування. У 

1877 році шотландський Університет Святого Андрія розпочав заочну 

підготовку жінок з різних країн для отримання звання ліцензіата мистецтв. 

Заочну підготовку студентів започаткували Королівський університет Канади 

(1899), Чиказький університет у США (1891), Квіслендський університет в 

Австралії (1911). 

У 1892 році у каталозі заочних кореспондентських курсів Університету 

штату Вісконсін (США) вперше вжито термін distant education (дистанційне 

навчання). Цей рік деякі дослідники вважають роком започаткування 

дистанційного навчання. 

Розвиток дистанційного навчання у другій половині ХІХ та протягом 

першої половини ХХ століття, коли його обсяги значно зросли, став 

можливим завдяки масовому впровадженню поштового, телеграфного, 

телефонного зв’язку, радіо і телебачення, можливості яких почали активно 

використовувати учасники навчального процесу. 

Поряд з традиційним навчанням в університетах створюють структури 

дистанційного (заочного) навчання, розробляють педагогічну логістику 

такого виду навчального процесу. Юридично цю форму навчання визнано 

після підтвердження студентами набутої кваліфікації та отримання офіційних 

документів про освіту. 

Обсяги дистанційного навчання значно зросли у 30-х роках та другій 

половині ХХ століття, що пов’язано зі створенням спеціалізованих 

національних та міждержавних закладів дистанційного навчання. Зокрема 

1939 року був заснований Французький національний центр дистанційного 

навчання (CNED). Нині його філіали існують у 120 країнах і навчаються 

185 тис. студентів за 2,5 тис. навчальних курсів. Навчальний процес у цьому 

закладі здійснюється за допомогою супутникового телебачення, поширення 
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відокремлених носіїв електронної інформації, електронної пошти, Інтернету і 

традиційних літературних джерел. У 1969 році в Лондоні засновано 

Британський Відкритий Університет, контингент студентів якого зараз 

перевищує 200 тис. осіб. 

Протягом ХХ століття такі навчальні заклади було створено і в інших 

країнах; в Іспанії – Національний університет дистанційного навчання; у 

прибалтійських країнах – Балтійський університет з центром у Стокгольмі, 

який об’єднує 10 країн балтійського регіону; у Канаді – Відкритий 

університет, в якому нині навчаються 14 тис. студентів; у Китаї – 

Шанхайський телевізійний університет, де навчаються 0,5 млн. студентів; у 

Німеччині – університет Ферн (Хаген), у якому за дистанційними 

технологіями навчаються 55 тис. студентів; у Нідерландах – Голландський 

відкритий університет, де навчаються 22 тис. студентів; у США – 

Міжнародний університет бізнесу, де нині навчаються 33тис.студентів. 

Наприкінці ХХ століття кількість вищих навчальних закладів, у яких 

навчають студентів за дистанційною формою стрімко збільшується. Цей 

період можна визнати початком масового використання дистанційного 

навчання, становлення його як найперспективнішої форми отримання освіти. 

Цей пов’язано з розвитком комп’ютерної техніки, широким використанням, 

(починаючи з 80-х років ХХ століття) персональних комп’ютерів, а також 

розвитком мережевих та телекомунікаційних технологій. Нова технологічна 

база активізувала відповідну форму освіти, яка в нових умовах підтверджує 

актуальність і перспективність. 

На початку ХХІ століття кількість закладів дистанційного навчання 

різних типів у світі перевищила 1100. В окремих країнах (Китай, Латвія, 

Нідерланди, Алжир, Велика Британія, Туреччина та ін.) від 10 до 25% 

студентів здобувають освіту у закладах дистанційної освіти. 

Особливістю сучасного дистанційного навчання є значний вплив 

університетів на його розвиток. Прикладом цього може слугувати спільний 

проект Массачусетського технологічного інституту і Гарвардського 

університету, які створили власну платформу дистанційного навчання та з 

2012 року почали розміщувати на ній дистанційні курси. 

В Україні першими на шлях впровадження дистанційної форми 

навчання стали Національний технічний університет України (КПІ), 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний 

технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Сумський 

державний університет, Харківський національний університет 

радіоелектроніки, Хмельницький національний університет, Херсонський 

державний університет. 

Для активізації роботи з розвитку дистанційного навчання в Україні це 

питання було розглянуто у 2005 році на Колегії Міністерства освіти України. 

Колегія відзначила важливість розвитку системи дистанційного навчання, 

яке значно розширить можливості і підвищить конкурентоздатність 

вітчизняного ринку освітніх послуг, збільшить доступність до них різних 

соціальних груп і категорій населення, створить передумови для прискорення 
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розвитку всіх стратегічно важливих сфер суспільства і полегшить повноцінне 

входження України у світовий інформаційний простір, зберігаючи при цьому 

високоякісний людський капітал. 

Крім того, було вказано на необхідність розвитку системи дистанційного 

навчання у контексті створення єдиного національного освітньо-наукового 

інформаційного середовища, що дасть змогу Україні приєднатися до 

Європейських освітньо-наукових комп’ютерних мереж та інформаційних 

ресурсів і зробить побудову системи дистанційного навчання у державі 

ефективнішою і менш затратною у використанні кадрових, матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

Для забезпечення розвитку системи дистанційного навчання 

Міністерство освіти і науки України розробило Програму розвитку системи 

дистанційного навчання, затверджену Кабінетом Міністрів України і 

зареєстровану в Міністерстві юстиції; Положення про дистанційне навчання, 

підготовлене і розглянуте на засіданні державної акредитаційної комісії і 

прийняте за основу проект Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері 

вищої освіти за дистанційною формою навчання; проект Положення про 

регіональні центри системи дистанційного навчання; проект Норм часу для 

планування й обліку навчальної роботи педагогічних та науково-

педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які забезпечують 

навчання за дистанційною формою. 

Для організаційного забезпечення розвитку системи дистанційного 

навчання при Міністерстві освіти і науки України створено координаційну 

раду на основі Українського центру дистанційної освіти, Український 

інститут інформаційних технологій в освіті Національного технічного 

університету України “Київський політехнічний інститут”, формується 

перша черга мережі регіональних центрів системи дистанційного навчання. 

Крім цього, тривають педагогічні експерименти, що сприяють набуттю 

досвіду з питань впровадження дистанційного навчання у таких ВНЗ: 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 

Національному технічному університеті України “Київський політехнічний 

інститут”, Національний технічний університет “Харківський політехнічний 

інститут”, Сумському державному університеті, Харківському 

національному університеті радіоелектроніки, Хмельницькому 

національному університеті, Херсонському державному університеті, 

Міжнародному університеті фінансів, Науково-виробничому комплексі 

“Академія дистанційної освіти”, Відкритому міжнародному університеті 

розвитку людини “Україна” та інших. 

Триває формування трирівневої системи телекомунікаційних мереж, 

використовуваних навчальними закладами для інформаційної взаємодії під 

час організації навчального процесу та керування ним. На нижньому рівні всі 

з опитуваних вищих навчальних закладів створили локальні мережі, на їх базі 

– регіональні, відомчі, корпоративні та інші мережі, забезпечили їх вихід 

безпосередньо в Інтернет – мережу першого рівня телекомунікаційної 

взаємодії. Другий – національний – рівень телекомунікаційної взаємодії 
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продовжують формувати на основі науково-освітньої мережі URAN, вузли 

якої наявні вже у 18 регіонах, разом з іншими науково-освітніми мережами. 

Істотні зміни відбуваються у забезпеченні дистанційного навчання у 

вищих навчальних закладах. Усі вищі навчальні заклади мають мінімально 

необхідний рівень оснащеності комп’ютерною технікою, щоб забезпечити 

впровадження дистанційного навчання або його елементів, а у понад 50 

вищих навчальних закладах III–IV рівнів акредитації в різних регіонах 

практично сформовано центри дистанційного навчання із відповідним 

технічним, програмним, методичним та кадровим забезпечення. 

У багатьох вищих навчальних закладах заявлено про використання 

спеціального програмного забезпечення дистанційного навчання – платформ, 

які забезпечують комплексне управління дистанційним навчанням або його 

елементами. Серед них – платформи загальновідомих світових виробників, 

адаптовані й інтегровані пакети спеціалізованого програмного забезпечення 

національних розробників, а також розроблене самостійне програмне 

забезпечення. 

У дидактичному забезпеченні дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах також помітний  значний поступ. 

Так, станом на кінець 2014/2015 навчального року вищі навчальні 

заклади задекларували наявність загалом понад 2200 розроблених дистанцій-

них курсів. Для кадрового забезпечення дистанційного навчання провідні 

вищі навчальні заклади (Національний технічний університет України “КПІ”, 

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Київський 

національний економічний університет, Дніпропетровський національний 

університет, Національна академія державного управління при Президентові 

України, Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН 

України та інші) проводять заходи із підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу. На цей час момент на спеціальних підготовчих курсах 

з основ дистанційного навчання підготовлено понад 3300 фахівців різної 

спеціалізації з навчальних закладів різних рівнів акредитації усіх регіонів 

України – розробників дистанційних курсів, програмістів, системних 

адміністраторів, методистів, менеджерів тощо. 

Розпочато впровадження дистанційного навчання у загальноосвітні та 

інші професійні навчальні заклади. 

Зокрема триває формування телекомунікаційної мережі з виходом в 

Інтернет для обслуговування системи загальної середньої освіти. Вже зараз у 

кожному регіоні є, як правило, не менше чотирьох опорних шкіл, 

підключених до Інтернету. Розроблено кілька дистанційних курсів, частина з 

яких розраховані на викладачів, що супроводжують навчальні комп’ютерні 

комплекси, надані у школи за програмою інформатизації. 

Аналогічна робота триває в системі професійно-технічної освіти. На 

сьогодні 347 професійно-технічних навчальних закладів підключені до 

мережі Інтернет, 51 мають веб-сайти, розроблено 10 дистанційних курсів, у 

навчальному процесі використовують два електронних підручники. 
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Фінансове забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних 

закладах відбувається переважно за рахунок спеціальних коштів. 

Найдинамічніше розвивається дистанційне навчання у системі 

післядипломної освіти. 

Незважаючи на позитивні тенденції розвитку системи дистанційного 

навчання, Україна значно відстає у цій сфері від розвинутих країн 

задовольняє освітніх потреб суспільства. 

Відставання спричинене такими проблемами: 

1. Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і 

науці, у тому числі системи дистанційного навчання (СДН), не визнано на 

державному рівні як однин із пріоритетних напрямів розвитку освіти, не 

координується і не розвивається на єдиній системній основі. Зокрема, не 

запроваджено координацію і методичне забезпечення дистанційного 

навчання для різних рівнів освіти (загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої та післядипломної). Немає системи підготовки 

кадрів для СДН, не розроблено єдиних вимог та рекомендацій до 

спеціалізованого програмного, дидактичного і методичного забезпечення 

дистанційного навчання. 

2. Немає комплексного підходу до створення національного освітньо-

наукового інформаційного середовища України, яке б включало 

телекомунікаційну інфраструктуру, інформаційні ресурси освіти й науки, 

мережі електронних бібліотек, інформаційно-аналітичні системи управління 

освітою і наукою, що робить розвиток системи дистанційного навчання 

малоефективним і високовитратним, не сприяє приєднанню до європейських 

освітньо-наукових комп’ютерних мереж (GEANT, GEANT 2) та 

інформаційних ресурсів. 

3. Відсутнє бюджетне фінансування розвитку системи дистанційного 

навчання та інших складових освітньо-наукового інформаційного середо-

вища, не впроваджені механізми комплексного багатоканального фінансу-

вання інформаційно-комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. 

4. Не сформовано нормативно-правову базу дистанційної форми 

навчання, а наявна – недосконала. 

Головною причиною посилення уваги до дистанційного навчання з боку 

навчальних закладів у багатьох країнах світу є вплив на освітню галузь 

процесу інформатизації суспільства: 

 стало можливим створення наукових і навчальних джерел, які в рази 

перевищують можливості інформаційних джерел на паперових носіях та 

стали доступними необмеженій слухацької аудиторії; 

 дистанційне навчання, спираючись на комп’ютерну техніку і 

телекомунікаційні мережі, відкрило якісно нові умови для зручного та 

необмеженого спілкування учасників навчального процесу; 

 дистанційні технології навчання як ніколи раніше дають змогу зробити 

цей процес прозорим і забезпечити вивчення слухачами всіх завдань, 

передбачених навчальними планами фахової підготовки; 
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 дистанційне навчання дає змогу передовим університетам світу 

виходити на освітні ринки будь-яких країн, і хоча на шляху освітньої 

глобалізації поки що стоїть “мовна проблема”, але її поступово долають. 

Для дистанційних курсів, на яких побудовано дистанційне навчання, 

характерні: 

гнучкість – можливість викладання матеріалу курсу з урахуванням 

підготовки і здібностей слухачів завдяки створенню альтернативних сайтів 

для одержання детальної або додаткової інформації з незрозумілих тем; 

актуальність – можливість впровадження новітніх педагогічних, 

психологічних, методичних розробок; 

зручність – можливість навчання у зручний час, у певному місці, 

здобуття освіти без відриву від основної роботи, відсутність обмежень у часі 

для засвоєння матеріалу; 

модульність – поділ матеріалу на окремі функціонально завершені теми 

для вивчення по мірі засвоєння, відповідність його здібностям кожного 

слухача або групи загалом; 

економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж традиційні, 

завдяки ефективному використанню навчальних приміщень, полегшеному 

коригуванню електронних навчальних матеріалів та мультидоступу до них;  

раціональність – можливість одночасного використання великого 

обсягу навчальної інформації будь-якою кількістю слухачів; 

інтерактивність – активне спілкування між слухачами групи і 

викладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, поліпшує процес 

засвоєння матеріалу; 

діагностичність – більші можливості контролю за якістю навчання, які 

передбачають проведення дискусій, чатів, використання самоконтролю і 

запобігають створенню психологічних бар’єрів; 

географічна необмеженість – відсутність географічних кордонів для 

здобуття освіти, можливість вивчення різних курсів у різних навчальних 

закладах світу. 

Дистанційне навчання має такі переваги порівняно з очним навчанням: 

оперативні – подолання бар’єрів у просторі та часі, одержання 

актуальної інформації, швидкий зворотний зв’язок; 

інформаційні – зростання доступності освітньої інформації, розміщеної 

на спеціалізованих серверах, надходження її до учнів за допомогою 

інтерактивних веб-каналів, публікація в телеконференціях, списках 

розсилання та інших засобах мережі Інтернет; 

комунікаційні – збільшення кількості потенційних учасників навчання 

(школярів, учителів, фахівців), які оперативно взаємодіють один з одним за 

допомогою електронних мереж, ліквідація територіальних обмежень для 

проведення Інтернет-уроків, проектів, олімпіад; 

педагогічні – більша мотивованість, інтерактивність, технологічна 

індивідуалізованість, спрощеність публікації учнівських робіт у мережі, їх 

експертизи й оцінювання; 
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психологічні – створення більш комфортних, порівняно з традиційними, 

емоційно-психологічних умов для самовираження учня, зняття 

психологічних бар’єрів і проблем, усунення помилок усного спілкування; 

економічні –зменшення загальних витрат на навчання завдяки економії 

витрат на транспорт, оренду приміщень, скороченню паперового діловодства 

і тиражування посібників; 

ергономічні –можливість для учнів і вчителів розподіляти час за зручним 

для себе графіком і темпом, вибирати і використовувати для занять найбільш 

придатні техніку і комп’ютерне устаткування. 

Можна навести велику кількість визначень поняття “дистанційне 

навчання”, що відображає різноманітні підходи до його розуміння. Ось деякі 

з них. 

1. Дистанційне навчання (ДН) це форма освіти, поряд з очною та 

заочною, у якій в освітньому процесі використовують кращі традиційні та 

інноваційні засоби і форми навчання, що ґрунтуються на комп’ютерних і 

телекомунікаційних технологіях. Основою освітнього процесу в ДН є 

цілеспрямована й контрольована інтенсивна самостійна робота слухача, який 

може навчатися в зручному для себе місці, за індивідуальним розкладом, 

маючи комплект спеціальних засобів навчання й погоджену можливість 

контакту з викладачем телефоном, електронною та звичайною поштою, а 

також очно.  

2. Дистанційне навчання – цілеспрямований інтерактивний асинхронний 

процес взаємодії суб’єктів і об’єктів навчання між собою та із засобами 

навчання, причому процес навчання індиферентний до просторового 

розташування. Освітній процес відбувається у специфічній педагогічній 

системі, елементами якої є підсистеми: мета навчання; зміст навчання; засоби 

навчання; організаційні форми навчання – ідентифікаційно-контрольна, нав-

чально-матеріальна, фінансово-економічна, нормативно-правова, маркетингова. 

3. Дистанційна освіта – особлива, досконала форма, яка поєднує 

елементи очного, очно-заочного, заочного й вечірнього навчання на основі 

нових інформаційних технологій та систем мультимедіа. Сучасні засоби 

телекомунікацій та електронних видань дають змогу подолати недоліки 

традиційних форм навчання, зберігаючи при цьому всі їх позитивні риси. 

4. Дистанційна освіта – комплекс освітніх послуг, наданих за допомогою 

спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що базується на 

засобах обміну навчальною інформацією на відстані. Інформаційно-освітнє 

середовище ДН становить системну сукупність, організовану із засобів 

передачі даних, інформаційних ресурсів, протоколів взаємодії, апаратно-

програмного й організаційно-методичного забезпечення, яке зорієнтоване на 

задоволення освітніх потреб користувачів. Дистанційне навчання є однією з 

форм неперервної освіти, що покликана реалізувати права людини на освіту 

й отримання інформації. 

5. Дистанційне навчання – нова організація освітнього процесу, що 

базується на принципі самостійного навчання слухача. Середовище навчання 

характеризується тим, що слухачі переважно, а часто й повністю віддалені 
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від викладача у просторі й часі, водночас мають можливість у будь-який 

момент підтримувати діалог за допомогою засобів телекомунікації. 

6. Дистанційне навчання – сукупність інформаційних технологій, що 

забезпечують надання слухачу основного обсягу навчального матеріалу, 

інтерактивну взаємодію слухачів та викладачів у процесі навчання, надання 

слухачам можливості самостійної роботи із засвоєння навчального матеріалу, 

а також оцінювання їх знань та умінь у процесі навчання. 

7. Дистанційне навчання – це нова сходинка заочного навчання, що 

забезпечує застосування інформаційних технологій, які ґрунтуються на 

використанні персональних комп’ютерів, відео- та аудіотехніки, космічної 

техніки й оптичних систем зв’язку. 

8. Дистанційне навчання – це універсальна гуманістична форма 

навчання, що базується на використанні широкого спектра традиційних та 

нових інформаційних і телекомунікаційних технологій, технічних засобів, які 

створюють умови для вибору слухачами вільних освітніх дисциплін, що 

відповідають стандартам, діалоговому обміну з викладачем, при цьому 

процес навчання не залежить від розташування слухача в просторі та часі. 

Така значна кількість визначень поняття “дистанційне навчання” вказує 

на стрімкий розвиток цієї галузі освітньої діяльності та намагання знайти 

оптимальне її науково-методичне і технологічне наповнення. 

При цьому слід зазначити, що посильним внеском у цю справу є 

напрацювання досвіду організації дистанційного навчання у вищих 

навчальних закладах України та його узагальнення в нормативних 

документах Міністерства освіти і науки України. 

 Сфера застосування дистанційного навчання та моделі дистанційної 

освіти 

Найпоширенішими моделями дистанційної освіти є: 

 дистанційна освіта як самостійна (основна) форма навчання; 

 дистанційна освіта як допоміжний елемент стандартної системи 

навчання; 

 міжуніверситетське навчання (навчання у спеціально створених 

навчальних класах за допомогою мультимедійних аудиторій та віртуальних 

лабораторій); 

 віртуально-тренінгове навчання. 

Характерними рисами дистанційної освіти є гнучкість, модульність, 

паралельність, економічність, технологічність, соціальна рівність, нова роль 

викладача. 

Відокремлюють такі групи технологій дистанційного навчання. 

1. Кейс технологія – технологія, що діє на основі наборів (кейсів) 

навчально-методичних комплексів, навчально-методичних матеріалів на 

паперових та електронних носіях (CD, DVD дисках), навчально-тренуваль-

них комплексів. Взаємодія між учасниками навчального процесу в цьому разі 

відбувається за допомогою традиційної пошти, факсу, телефону. 

2. Мережеві технології на основі комп’ютерних мереж, тобто сукупності 

комп’ютерів, з’єднаних за допомогою каналів зв’язку в єдину систему. 
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3. Телекомунікаційні технології, що діють на основі інформаційних 

навчальних ресурсів, у вигляді цифрових бібліотек, відеолекцій, відеоконфе-

ренцій, відеоконсультацій, інтерактивного телебачення. 

Типова модель використання систем дистанційного навчання 

передбачає: 

 підготовку конкретного навчального курсу на основі освітніх потреб 

певної групи людей; 

 організацію доступу до матеріалів курсу; 

 організацію спілкування учасників навчального процесу; 

 проходження слухачами точок контролю і завершення курсу 

екзаменом. 

В Україні практичний перехід до впровадження дистанційних 

технологій є достатньо складним. Це пов’язано з неналежним розробленням 

методо-логічних та психолого-педагогічних особливостей дистанційної 

освіти, дуже високими вимогами до “віртуального” викладача, який, крім 

звичайних знань, повинен знати дидактичні властивості й уміти 

користуватися засобами інформаційних і комунікаційних технологій, а також 

відсутністю нормативно-правової бази з використання й охорони 

інтелектуальної власності в цифрових мережах та ін. 

Повноцінному впровадженню національної системи дистанційного 

навчання заважає відсутність єдиного інформаційного середовища ВНЗ 

України, тому дистанційна освіта як форма навчання поширюється лише 

завдяки ініціативі навчальних закладів, зацікавлених викладачів та 

реалізовується як експериментально-апробаційна форма. 

Стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в сучасній 

освіті 

Велика кількість звітів, оглядів і досліджень щодо розвитку всесвітньої 

мережі показали, що електронне навчання набуває значного поширення. Усе 

більша кількість осіб, корпорацій та установ визнають електронне навчання і 

використовують його. Пропонуємо деякі важливі статистичні дані та факти 

стосовно електронного навчання станом на 2015 рік. 

Глобальний ринок електронного навчання, як очікувалося, досягнув  

$107 млрд, Глобальний ринок доходів від електронного навчання досяг  

$32,1 млрд у 2010 році, і має темп річного зростання приблизно 9,2% 

протягом останніх п’яти років. 

Темпи зростання електронного навчання по країнах становлять: Індія – 

55%, Китай – 52%, Малайзія – 41%, Румунія – 38%, Польща – 28%, Чеська 

Республіка – 27%, Бразилія – 26%, Індонезія – 25%, Колумбія – 20%, Україна – 

20%. 

Ринок систем управління навчанням LMS становив $2,55 млрд у 2013 

році з темпами річного зростання приблизно 25,2%, приблизно $4 млрд у 

2015 році й навіть більш ніж $7 млрд у 2018 році. 

Світовий ринок мобільних продуктів і послуг навчання досягнув  

$5,3 млрд у 2012 році. При можливих сукупних темпах річного зростання на 

18,2% протягом наступних п’яти років, за існуючими оцінками, світовий 
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ринок мобільного навчання має досягти $12,2 млрд у 2017 році. Передбача-

ється, що топ-покупцями мобільних продуктів і послуг навчання мають стати 

Китай, США, Індонезія, Індія й Бразилія. 

На 2017 рік 8% компаній використовують масові відкриті он-лайн курси 

MOOCs, а ще 7% збираються експериментувати з ними. Протягом наступних 

двох років цей відсоток має зрости до 28%. Вже понад 350 компаній 

співпрацюють з провайдерами MOOCs Coursera й Udacity для виявлення 

кращих слухачів. 

Корпоративний ринок он-лайн, як можна передбачити, буде зростати 

щорічно на 13%. Нині 77% американських компаній пропонують он-лайн 

корпоративне навчання для підвищення кваліфікації своїх співробітників. 

Великі компанії є основними покупцями продуктів та послуг 

електронного навчання і становлять майже 30% усіх покупців подібних 

навчальних послуг. 

У 2014 році були використані такі форми навчання: 

47% навчального часу – очна форма; 

29,1% навчальних годин – змішане навчання, що показало зростання на 

0,8% порівняно з попереднім роком; 

28,5% навчального часу – дистанційна форма, що свідчить про 2,6% 

зростання порівняно з попереднім роком; 

15% навчальних годин – форма “віртуального класу”, цей результат 

виявився нижчим на 1 % порівняно з попереднім роком; 

4,2% навчального часу – соціальне навчання, що показало зростання на 

0,9% порівняно з попереднім роком; 

1,4% навчальних годин – з використанням мобільних пристроїв, що 

показало зменшення часу застосування цієї форми на 0,5% порівняно з 

попереднім роком. 

У 2014 році використано такі технології: 

 системи управління навчанням (LMS) і віртуальний клас – 74% компаній; 

 інструменти моделювання – 33% компаній; 

 он-лайн підтримка діяльності або системи управління знаннями – 21% 

компаній; 

 мобільні додатки – 18% компаній. 

Малі, середні та великі компанії мали намір придбати в 2015 році: 

 он-лайн-інструменти і системи навчання – 44% компаній; 

 системи управління навчанням LMS – 41% компаній; 

 авторські інструменти або системи – 37% компаній; 

 інструменти та системи віртуального класу – 33% компаній; 

 веб-продукти та системи для проведення відео конференцій – 18% 

компаній. 

Центр об’єднаних досліджень європейської комісії (Joint Research 

Centre) спільно з Інститутом перспективних досліджень у галузі технологій 

(Institute for Prospective Technological Studies)провели дослідження “School’s 

Over: Learning Spaces in Europe in 2020: An Imagining Exercise on the Future of  
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Learning”. У звіті про дослідження визначено тренди, що розподілені на: 

макро-, мезо- та мікро- умовні рівні.  

Макро-тренди. Поява нових умінь і компетенцій проявляється в 

поступовому перерозподілі трудової активності, зумовленому глобальними 

змінами: появою нових професій і спеціальностей, автоматизацією певних 

видів діяльності та змінами, що виникають у складі трудових ресурсів 

відповідно до потреб суспільства. 

Демографічні зміни зумовлені тим, що більшість сучасних працівників-

інтелектуалів вийде на пенсію значно пізніше, ніж покоління їхніх батьків. 

Тривалість робочого стажу зростатиме, отже, стане не тільки потрібно, а й 

необхідно вчитися та засвоювати нові знання і навички протягом усього 

життя. Для Європи цей чинник особливо важливий, оскільки саме в 

європейських країнах населення старіє особливо швидко. Зворотним боком 

цієї проблеми може стати міграція, що для бізнесу спричинить нестачу 

потрібних умінь, а корпоративне навчання й освіта сприятимуть вирішенню 

цих складнощів. 

Глобалізація (міжнародне поширення торгівлі та бізнесу) приводить до 

появи потреб у нових гнучких і системних знаннях та уміннях, а також до 

виникнення нових професій. Трудові ресурси за таких умов мають бути 

гнучкими, здатними відмовлятися від колись вивченого, але тепер не 

актуального, і вчитися новому. 

Мезо-тренди. У сучасному світі набуває популярності неформальне 

навчання, зумовлене соціально-психологічними чинниками: меншою 

довірою до зовнішніх авторитетів, веденням дуже різнорідного життя, 

сумнівами щодо рольових моделей, шаблонів та ідентичностей. При цьому 

люди починають відчувати велику потребу у взаємній довірі, повазі, 

спілкуванні. 

Реформування освіти передбачає надання слухачам практичних, 

потрібних і корисних у житті вмінь та компетенцій, чого не можуть надати 

системи освіти в її нинішньому вигляді, система організації та 

інформаційного забезпечення. 

У корпоративному навчанні формальне й неформальне навчання 

поєднуються, і саме в цьому компанії вбачають шлях для розвитку потрібних 

компетенцій, а не просто отримання формальних результатів. 

Мікро-тренди. Для сучасності характерні визнання неформального 

навчання, тенденція до надання різного за рівнем складності навчального 

контексту для представників різних поколінь, а також прояв уваги до 

розвитку компетенцій. Крім того, зростає кількість представників покоління 

Y у складі трудових ресурсів, що спричиняє відповідні зміни як в 

академічному, так і в корпоративному навчанні. 

У процесі навчання представники різних поколінь нерівномірно 

використовують навчальні технології. Виділяються такі тренди: 

 інтернет-речей – сенсори і процесори поширюються повсюдно, 

перетворюючи весь світ на єдину програмовану систему; 
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 середовище нових медіа – крім тексту, з’являється нова мова 

комунікацій, що ґрунтується на образах; 

 структуровані організації – соціальні технології дають можливість 

вивчати колективний досвід величезної кількості людей, робоче місце й 

робочі відносини усе далі відходять від традиційних корпоративних уявлень. 

Усі ці зміни пов’язані з розвитком інформаційних технологій (табл. 1.6). 

 

Таблиця 1.6 

Рік Технологія Педагогічна теорія 

1980 Ресурси мультимедіа 

Дистанційні курси  

на підставі 

біхевіоризму  

й когнітивізму 

1993 Веб 

1994 Навчальні об’єкти 

1995 LMS Blackboard, Moodle, Sak 

1998 Мобільні пристрої 

1999 Навчальне проектування 

2000 Ігрові технології 

Дистанційні курси  

на підставі 

конструктивізму 

2001 Відкриті освітні ресурси 

2004 Соціальні медіа Веб 2.0 

2005 Віртуальні світи 

2007 Електронні книги та смарт-пристрої 

2008 сМООС Дистанційні курси  

на підставі 

коннективізму 

2010 Навчальна аналітика 

2011 xMOOC 

 

Організація дистанційного навчання у Збройних Силах України 

Одним із вирішальних факторів успішної трансформації та модернізації 

Збройних Сил України на нинішньому етапі їх функціонування є 

широкомасштабна реформа системи військової освіти. 

Метою реформи є наближення військової освіти до сучасних вимог та 

перспектив розвитку теорії і практики збройної боротьби. Світовий досвід 

показує, що виконання цього завдання можливе лише завдяки впровадженню 

безперервної ступеневої системи навчання військових фахівців “протягом 

життя”. 

Впровадження цієї моделі навчання військових фахівців має забезпечити: 

 виникнення нових можливостей для оновлення змісту навчання, 

методів викладання дисциплін і поширення знань; 

 розширення доступу до навчальних ресурсів, реалізацію можливості 

навчання без обмежень за просторовою та часовою ознаками з мінімальним 

відривом від виконання професійних обов’язків; 

 індивідуалізацію навчання. 

Сучасні тенденції розвитку освітніх технологій, а також основні напрями 

державної політики у цій сфері, визначені Національною стратегією розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, яку затверджено Указом Президента 

України від 25.06.2013 № 344/2013, потребують спрямування зусиль на 
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розвиток дистанційного навчання у Збройних Силах України як одного з 

найдієвіших інструментів реалізації моделі безперервного навчання. 

Ця Концепція відображає мету, завдання, сутність, основи та напрями 

впровадження дистанційного навчання в систему підготовки військових 

фахівців для Збройних Сил України та інших військових формувань. 

Дистанційне навчання – особлива форма цілеспрямованого процесу 

засвоєння знань, умінь і навичок, у ході якого віддалені один від одного 

учасники навчального процесу взаємодіють у спеціалізованому середовищі, 

що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій. 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” ДН є однією з форм 

навчання у вищих навчальних закладах України поряд з очною (денною, 

вечірньою) та заочною формами. 

Дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу 

у вищих навчальних закладах України, яка забезпечує реалізацію ДН та 

передбачає можливість отримання випускниками документів державного 

зразка про здобуття відповідного освітнього ступеня вищої освіти. 

Дистанційна форма навчання може бути застосована у поєднанні з очною 

(денною, вечірньою) та заочною формами навчання, коли технології ДН 

використовують обмежено як засіб оновлення змісту й методів навчання та 

розширення доступу слухачів очної (заочної) форм навчання до освітніх 

ресурсів ВВНЗ, держави та інших країн. 

Технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, у 

тому числі психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних, що 

дають можливість реалізувати процес ДН у навчальних закладах та наукових 

установах.  

Дистанційний навчальний процес – навчальний процес, який 

організовують та здійснюють за дистанційною формою навчання або з 

використанням технологій ДН під час проведення окремих занять, вивчення 

окремих дисциплін (тем) або блоків дисциплін. 

Інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – 

технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів 

(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також 

забезпечення організації і супроводження навчального процесу за допомогою 

спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-

комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету. 

Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система 

засобів і прийомів, кроків, послідовне застосування яких забезпечує 

виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості. 

Репозиторій веб-ресурсів дистанційного навчання – централізоване 

електронне сховище сертифікованих ресурсів ДН. Центральний репозиторій 

ресурсів ДН системи ДН Збройних Сил України містить усі сертифіковані 

ресурси ДН, що використовуються у системі підготовки військових фахівців 

Збройних Сил України. 
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Веб-ресурси дистанційного навчання – систематизоване зібрання 

інформації та навчально-методичних засобів, необхідних для засвоєння 

навчальних дисциплін (програм), доступ до якого можливий через Інтернет 

(локальну мережу) за допомогою веб-браузера та (або) інших доступних 

користувачеві програмних засобів. 

Система дистанційного навчання Збройних Сил України (далі – 

система ДН) – підсистема системи військової освіти, що є сукупністю 

взаємодіючих з метою організації та здійснення дистанційного навчального 

процесу в єдиному інформаційно-освітньому середовищі адміністративного 

персоналу, підрозділів ДН, слухачів, які навчаються за дистанційною формою 

навчання або з використанням технологій ДН, та науково-педагогічних 

працівників. 

Система управління дистанційним навчанням – програмне забезпе-

чення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, 

забезпечення авторизованого доступу суб’єктів ДН до цих веб-ресурсів, а 

також організації навчального процесу і контролю за навчанням через 

Інтернет та (або) локальну мережу. 

Процес ДН, виховання та розвитку особистості відбуватиметься у 

специфічному веб-середовищі – системно організованій сукупності веб-

ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення 

управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів ДН та управління ДН. 

Суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються, та особи, 

які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання 

(педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо). 

Основними принципами ДН військових фахівців є: 

гнучкість – навчання слухачів дистанційної форми у зручний для себе 

час, у зручному місці і зручному темпі, реалізація незначної за часом та 

обсягом частини дистанційного навчального процесу за очною формою 

(складання підсумкової звітності, виконання практичних, лабораторних робіт 

тощо); 

модульність – створення кожним окремим курсом цілісного уявлення про 

окрему предметну галузь, що дає змогу з набору незалежних курсів-модулів 

сформувати навчальну програму, яка найкраще задовольняє індивідуальні або 

групові потреби навчальної аудиторії; 

паралельність – можливість навчання без відриву (або з мінімальним 

відривом) від виконання службових обов’язків; 

економічність – ефективне використання навчальних площ і технічних 

засобів, концентроване й уніфіковане подання інформації, використання і 

розвиток комп’ютерного моделювання для зменшення витрат на підготовку 

військових фахівців; 

технологічність – використання сучасних інформаційних технологій 

навчального процесу, що сприяють входженню особи, яка навчається, у 

світовий інформаційний простір; 

інтернаціональність – можливість одержати освіту у навчальних закладах 

іноземних держав без виїзду за кордон та надання освітніх послуг іноземним 
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громадянам і військовим фахівцям Збройних Сил України (інших військових 

формувань), які проходять службу за межами держави; 

якість – на рівні очної форми навчання, оскільки до підготовки 

дидактичних засобів залучають найкращий професорсько-викладацький 

склад і використовують найсучасніші навчально-методичні матеріали, 

введять спеціалізований контроль за якістю дистанційної освіти на 

відповідність її освітнім стандартам. 

Актуальність впровадження ДН у систему підготовки військових 

фахівців Збройних Сил України зумовлена: 

 динамічністю змін у розвитку військової справи, що потребує 

постійного удосконалення професійних знань, умінь та навичок, якими 

повинен володіти сучасний військовослужбовець; 

 використанням новітніх інформаційних технологій у сучасному 

озброєнні та військовій техніці і, відповідно, особливостями їх бойового 

застосування; 

 переходом Збройних Сил України на комплектування армії 

військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом, що 

потребує якісної та гнучкої системи підготовки висококваліфікованих кадрів; 

 спроможністю технології ДН забезпечити своєчасне коригування 

змісту навчання військових фахівців завдяки високій швидкості оновлення 

інформаційних ресурсів інформаційно-освітнього середовища;  

 значним скороченням витрат на організацію та забезпечення процесу 

навчання. 

В умовах подальшої інтеграції військової і цивільної освіти в Україні 

теоретична та практична робота над проблемами впровадження, створення і 

розвитку системи ДН Збройних Сил України має тривати постійно, 

цілеспрямовано і продуктивно, паралельно з розвитком системи дистанційної 

освіти в Україні. 

Головною метою впровадження, використання та розвитку ДН у 

Збройних Силах України є створення умов для надання якісних сучасних 

освітніх послуг на основі використання інформаційних технологій із 

дотриманням основних принципів ДН усіма категоріями користувачів 

незалежно від місця проходження служби або роботи. 

Основними завданнями впровадження, використання та розвитку ДН у 

Збройних Силах України є: 

 формування та забезпечення функціонування нормативно-правового, 

організаційного, науково-методичного, навчально-методичного, інформацій-

но-телекомунікаційного, матеріально-технічного, кадрового та фінансово-

економічного забезпечення процесів впровадження, використання і розвитку 

ДН у Збройних Силах України; 

 активізація процесу впровадження технологій ДН на всіх рівнях 

військової освіти та підготовки фахівців для Збройних Сил України; 

 забезпечення системності і керованості процесів впровадження, 

використання та розвитку ДН у Збройних Силах України; 
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 перехід від фрагментарного використання технологій ДН за окремими 

навчальними модулями, темами або розділами навчальних дисциплін до 

повномасштабного використання як дистанційної, так і поєднаної з іншими, 

наприклад заочно-дистанційною формами навчання; 

 розроблення власних та адаптація наявних ресурсів ДН; 

 удосконалення і подальший розвиток телекомунікаційної інфраструк-

тури вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів вищих навчальних закладів (далі – ВВНЗ, ВНП ВНЗ) і системи 

військової освіти в цілому для забезпечення використання ДН; 

 забезпечення конфіденційності персональної інформації учасників 

дистанційного навчального процесу, цілісності і захищеності ресурсів та 

організаційної інформації ДН; 

 дотримання режиму безпеки інформації у процесі ДН; 

 координація впровадження та розвитку ДН у Збройних Силах України 

з розвитком загальнодержавної системи дистанційної освіти в Україні. 

Впровадження, використання та розвиток ДН у Збройних Силах України 

є одним із системних процесів реформування системи військової освіти і 

підготовки військових фахівців, який потребує всебічного забезпечення.  

Нормативно-правове забезпечення ДН передбачає створення таких 

нормативно-правових актів: 

 щодо регламентації взаємин суб’єктів навчального процесу, 

організованого за дистанційною формою або з використанням технологій ДН; 

 регулювання відносин власності на ресурси та навчально-методичні 

матеріали ДН; 

 встановлення порядку доступу до ресурсів ДН, у тому числі 

конфіденційної інформації в інформаційно-освітньому середовищі 

навчального закладу; 

 визначення економічної зацікавленості авторів ресурсів ДН та захисту 

авторських прав; 

 забезпечення нормування праці викладацького, адміністративного та 

технічного складу. 

Крім того, до нормативно-правового забезпечення ДН належать 

внутрішні нормативні документи, що регламентують організацію та 

здійснення дистанційного навчального процесу у ВВНЗ та ВНП ВНЗ. 

Нормативно-правові акти, що потребують розроблення у першу чергу: 

 наказ Міністерства оборони України щодо запровадження ДН у 

Збройних Силах України; 

 Положення про ДН у Збройних Силах України; 

 Типове положення про ДН у військовому навчальному закладі  

Збройних Сил України. 

До основних завдань організаційного забезпечення ДН належать: 

 визначення напрямків та обґрунтування шляхів поширення освітніх 

послуг з використанням технологій ДН на усі сфери підготовки військових 

фахівців; 
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 аналіз ситуації з використанням технологій ДН, прогнозування її 

розвитку та планування подальшої діяльності щодо впровадження, 

використання та розвитку ДН у Збройних Силах України; 

 розроблення пропозицій для керівництва Збройних Сил України щодо 

розвитку ДН; 

 співробітництво у галузі ДН з вітчизняними та закордонними 

навчальними і науковими установами; 

 розроблення та реалізація спільних програм і проектів тощо. 

Науково-методичне забезпечення ДН передбачає:  

 розроблення методики створення ресурсів ДН, організації та 

здійснення дистанційного навчального процесу; 

 вироблення рекомендацій щодо вибору або розроблення спеціального 

програмного забезпечення для ДН з урахуванням існуючих стандартів; 

 проведення пошукових та прикладних наукових досліджень з проблем 

розвитку ДН; участь у виконанні державних наукових програм у відповідній 

галузі; 

 розроблення наукових, методичних, експертних рекомендацій щодо 

формування та розвитку всіх видів забезпечення ДН; 

 розроблення умов і методики сертифікації ресурсів ДН Збройних Сил 

України. 

Навчально-методичне забезпечення ДН передбачає:  

 розроблення ресурсів ДН на основі сучасних педагогічних, 

інформаційних та комунікаційних технологій; 

 підготовку та підвищення  

 кваліфікації науково-педагогічних працівників системи ДН Збройних 

Сил України щодо використання технологій ДН, методичного забезпечення 

перевірки їх професійної підготовки, тестування, атестації; 

 організацію поширення вітчизняного та закордонного досвіду 

використання ДН у системі підготовки військових фахівців. 

Основними завданнями інформаційно-телекомунікаційного 

забезпечення ДН, що становить його програмно-технічну основу, є: 

 надання інструментальних засобів для розроблення ресурсів ДН; 

 надання інструментальних засобів для організації та здійснення ДН 

процесу; 

 гарантоване збереження ресурсів ДН та усієї організаційної інформації; 

 надання доступу до інформаційно-освітнього середовища усім 

суб’єктам дистанційного навчального процесу та забезпечення їх оперативної 

взаємодії; 

 забезпечення у процесі ДН режиму доступу до інформації та 

персональної конфіденційності. 

Матеріально-технічне забезпечення ДН є сукупністю різноманітних 

засобів обчислювальної техніки та периферійних пристроїв, об’єднаних за 

допомогою телекомунікаційного обладнання в обчислювальні мережі різного 

масштабу.  

Крім того, до засобів матеріально-технічного забезпечення ДН належать: 
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 системи та пристрої відеоконференцзв’язку;  

 відео-, аудіо- та інша апаратура, призначена для продукування 

мультимедійних навчальних матеріалів;  

 системи та засоби резервування даних. 

Кадрове забезпечення ДН у процесі розроблення електронних навчаль-

но-методичних матеріалів передбачає наявність військових (цивільних) 

фахівців з відповідною кваліфікацією, розподілених за своїми функціональ-

ними обов’язками:  

 керівник розроблення ресурсу ДН – створює, спрямовує та керує роз-

робленням ресурсу ДН, забезпечуючи взаємозв’язок між усіма учасниками, 

які беруть участь у його розробленні розподіляє обов’язки між усіма 

учасниками; 

 фахівець з педагогічного дизайну – забезпечує педагогічну коректність 

навчального матеріалу під час його переміщення у веб-середовище; обирає, 

компонує та редагує навчальний матеріал; визначає педагогічну стратегію, 

види діяльності і мультимедіа, компоненти проекту; формує тести й елементи 

оцінювання; 

 фахівець з мультимедіадизайну – розробляє візуальні макети курсів, 

обирає або створює мультимедійні компоненти, що містять графіку, 

зображення, анімацію, аудіо, відео тощо, для ефективного використання 

навчального матеріалу відповідно до стратегії його вивчення, створеної 

педагогічним дизайнером; 

 фахівець з програмування – відповідає за тестування та інтеграцію 

курсу із системою управління навчальним процесом, відповідає за 

адміністрування системи управління дистанційним навчальним процесом; 

 експерт предметної галузі – один із головних, хоча і тимчасових членів 

команди з розроблення проекту ДН, надає знання та досвід з певної 

предметної галузі, працює з педагогічним дизайнером для розроблення змісту 

курсу, забезпечення коректності і точності його елементів. 

Кадрове забезпечення також передбачає організацію професійної 

підготовки і підвищення кваліфікації усіх категорій суб’єктів ДН. 

Фінансово-економічне забезпечення ДН здійснюється в межах 

відповідного забезпечення системи військової освіти. 

Щоб забезпечити системність, комплексність та узгодженість дій у 

реформуванні системи військової освіти і підготовки військових фахівців у 

напрямі впровадження, використання та розвитку ДН, слід створити і 

розвивати систему ДН Збройних Сил України. 

Система ДН має стати частиною системи військової освіти, що 

забезпечить використання ДН як окремої, так і поєднаної з іншими формами 

навчання, з видачею державних документів про освіту, а також ДН за 

окремими курсами чи блоками курсів з видачею свідоцтв (сертифікатів) 

відповідних навчальних закладів системи військової освіти. 

Першочерговими завданнями системи ДН Збройних Сил України є: 

 формування та розвиток нормативно-правового, організаційного, 

науково-методичного, інформаційно-телекомунікаційного, матеріально-тех-
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нічного, кадрового і фінансово-економічного забезпечення ДН у Збройних 

Силах України; 

 створення Центрального репозиторію ресурсів ДН системи ДН 

Збройних Сил України; 

 використання ДН як самостійної, так і поєднаної з іншими формами 

навчання (очною, заочною); 

 впровадження технологій ДН на всіх рівнях безперервної ступеневої 

системи навчання військових фахівців; 

 науково-методичне супроводження використання ДН під час підготов-

ки військових фахівців; 

 удосконалення і розвиток телекомунікаційної інфраструктури для 

реалізації технологій ДН; 

 розвиток міжнародного співробітництва у галузі використання ДН під 

час підготовки військових фахівців. 

До цільової аудиторії системи ДН Збройних Сил України належать: 

 військовослужбовці, яких готують для участі в антитерористичній 

операції, миротворчих операціях, міжнародних навчаннях та служби в 

об’єднаних штабах; 

 слухачі заочної форми навчання ВВНЗ та ВНП ВНЗ, слухачі (курсанти) 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ очної форми навчання під час самостійної роботи і 

факультативного навчання; 

 слухачі курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації, Вищих 

академічних курсів; 

 державні службовці органів державної та виконавчої влади, які 

займаються питаннями національної безпеки та оборони держави; 

 офіцери органів управління, кандидати на вступ до ВВНЗ та ВНП ВНЗ 

під час проходження підготовчих курсів і попереднього конкурсного відбору; 

 громадяни України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів 

запасу; 

 військовослужбовці, що звільняються з лав Збройних Сил України;  

 громадяни іноземних держав відповідно до міжнародних угод. 

Внаслідок впровадження ДН очікуються: 

 зростання рівня професійної підготовки і якості освіти військових 

фахівців за рахунок використання сучасних педагогічних та інформаційних 

технологій, надання доступу до додаткових інформаційних ресурсів; 

 зростання професійної мобільності військових кадрів, їх ділової та 

соціальної активності; 

 формування єдиного освітнього простору в межах безперервної 

ступеневої системи навчання військових фахівців “протягом життя”. 

 Вищі військові навчальні заклади та ВНП ВНЗ, що використовують 

ДН, зможуть: 

 ефективно вирішувати складні й актуальні педагогічні завдання з 

розвитку інтелектуального і творчого потенціалу, аналітичного мислення і 

розвитку самостійності своїх випускників; 
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 удосконалювати зміст навчання й інформаційно-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін через доступ до інформаційних ресурсів, 

навчально-методичних матеріалів та дидактичних засобів інших навчальних 

закладів; 

 ефективно використовувати науково-педагогічний потенціал і 

матеріально-технічну базу. 

 

1.5. Якість підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-

стратегічною та оперативно-тактичною освітою як ступінь 

сформованості системи компетенцій 

Перехід до професійної армії потребує нових підходів до підготовки 

офіцерського складу та виведення на якісно новий рівень системи підготовки 

офіцерських кадрів з урахуванням змін у національній системі вищої освіти з 

огляду на вимоги положень Болонського процесу.  

Одним із оптимальних шляхів одночасного задоволення потреб як 

випускників НУОУ, так і їх замовників є застосування компетентнісного 

підходу до їх підготовки у вищій військовій школі.  

Під поняттям “компетентнісний підхід” розуміють спрямованість 

освітнього процесу на формування і розвиток ключових та предметних 

компетентностей офіцера – магістра НУОУ. Результатом такого процесу є 

сформована загальна компетентність, яка є сукупністю ключових та 

предметних компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості 

військовослужбовця. Така характеристика повинна бути сформована у 

процесі навчання та виховання і містити знання, уміння, досвід діяльності та 

поведінку військовослужбовця. 

Застосування компетентнісного підходу в підготовці слухачів до вимог 

сучасних збройних сил, подальшого розвитку освітніх технологій та системи 

військової освіти в цілому. 

Отже, перед системою підготовки військових фахівців оперативно-

тактичного та оперативно-стратегічного рівнів Збройних Силах України 

стоять складні завдання, що обумовлені наступними факторами. По-перше, 

необхідністю забезпечення Збройних Сил України кваліфікованими, 

ініціативними кадрами з ґрунтовною теоретичною і практичною 

підготовкою. По-друге, об’єктивною потребою у якісно новому рівні 

підготовки офіцерських кадрів, що зумовлено вимогами сьогодення 

реформування військової освіти. По-третє, вимогою формування у 

військових фахівців прагнення до безперервної самоосвіти, здатності й 

готовності постійно оновлювати здобуті у ВВНЗ наукові знання, уміння, 

швидко адаптуватись до змін та корегувати свою професійну діяльність.  

Таким чином сучасний рівень підготовки військових фахівців 

оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів потребує 

удосконалення.  

Отже, ефективність підготовки визначених фахівців потребує 

дослідження наступних аспектів: 
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з’ясування стану нормативно-правової бази підготовки військових 

фахівців (слухачів); 

визначення основних етапів становлення і розвитку підготовки 

слухачів оперативно-тактичного рівня; 

зміни у складі науково-педагогічних працівників і системі відбору 

слухачів та їх вплив на якість їх підготовки; 

динаміка змін навчальної матеріально-технічної бази; 

напрями та форми організаційно-управлінської та науково-методичної 

діяльності навчальних підрозділів університету щодо якісного забезпечення 

освітнього процесу. 

Це дозволить знайти оптимальні шляхи підготовки військових фахівців 

оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів та виробити 

пропозиції та рекомендації щодо подальшого розвитку та удосконалення 

системи їх підготовки. 

Навчання за спеціальністю освітньо-кваліфікаційного рівня магістра 

передбачає вивчення узагальненого об’єкта діяльності фахівця, службово-

бойових функцій та типових складових структури професійної діяльності 

таких, що задовольняють вимоги сфери праці до спеціальності. 

Основою формування службово-бойових функцій є посадові обов’язки, 

які визначаються бойовими статутами (настановами) та Статутами Збройних 

Сил України. В основі формування є потреба у формуванні: 

знань – основ застосування військових частин видів Збройних Сил; 

основ організації та управління військовими частинами видів та родів військ 

в бою (операції, бойових діях) та у повсякденній діяльності; основ 

управління діями військових частин в ході підготовки та застосування в бою 

і операціях, а також основ всебічного забезпечення бою (операції, бойових 

дій); 

умінь управляти діями військових частин видів Збройних Сил України 

(родів військ) в бою і операціях, управляти боєм (ударами, вогнем) та 

здійснювати підготовку військових частин та штабів до виконання 

поставлених завдань в бою і операціях та у повсякденній діяльності. 

Для чіткого визначення переліку спеціальностей слід встановити 

типовий перелік посад на яких випускник виконуватиме обов’язки. 

Такими посадами є: а) первинні посади: 

командир підрозділу (батальйон, дивізіон, ескадрилья, корабель 2 

рангу); 

начальник штабу (заступник командира) військової частини; 

старший офіцер (офіцер) відділу (управління) з’єднання 

(Командування виду Збройних Сил України; 

офіцер, старший офіцер управління Генерального штабу Збройних Сил 

України; 

старший науковий співробітник науково-дослідної установи за 

профілем підготовки; 

викладач вищого військового навчального закладу за профілем 

підготовки; 
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б) наступні посади з додатковою підготовкою: 

командир військової частини (бригада, полк, корабель 1 рангу); 

начальник відділу з’єднання, заступник начальника управління 

Командування виду Збройних Сил України; 

заступник начальника управління Генерального штабу Збройних Сил 

України; 

провідний науковий співробітник науково-дослідної установи за 

профілем підготовки; 

старший викладач вищого військового навчального закладу за 

профілем підготовки. 

Однак підготовка повинна здійснюватись ще й з урахуванням 

попереднього освітнього рівня, отриманої кваліфікації та майбутнього 

посадового призначення з огляду на конкретний рід військ (сил). Тому в 

кожній із спеціальностей повинні бути спеціалізації, кількість яких повинна 

відповідати належності до роду військ (сил) та конкретної потреби у 

фахівцях. 

Так в межах спеціальності, які готуватимуться для Сухопутних військ 

повинні бути спеціалізації родів військ Сухопутних військ (механізованих і 

танкових військ, десантно-штурмових військ, ракетних військ і артилерії, 

авіації сухопутних військ, та протиповітряної оборони Сухопутних військ). 

Крім цього з огляду на спрямованість підготовки в межах цієї спеціальності 

слід здійснювати підготовку фахівців військової розвідки, десантно-

штурмових військ, сил спеціальних операцій та спеціального призначення. 

Особливістю формування переліку спеціалізацій для Військово-

Морських Сил є те, що з огляду на специфіку підготовки підготовка фахівців 

авіації ВМС здійснюватиметься у межах льотної спеціалізації, Військ 

берегової оборони та морської піхоти у межах Сухопутної спеціальності та 

відповідних спеціалазацій. 

Компетентнісний підхід у військово-професійній освіті визначає 

особливу організацію освітнього процесу. При цьому підвищується його 

проблемно-дослідницька, практико-орієнтовна та творча направленість, всі 

види практик приймають прикладний характер і пов’язані з виконанням 

проектів, орієнтованих на сучасні вимоги.    

В основу розробки професійних стандартів університету нового 

покоління покладено компетентнісний підхід. Застосування 

компетентнісного підходу повинно привести до формування нової системи 

діагностичних засобів із переходом від оцінки знань до оцінки компетенцій 

та визначення рівня компетентності в цілому. Таким чином, результати 

формування системи компетенцій є одним із ключових моментів оцінки 

якості знань. Мова йде про вдосконалення освітніх технологій на основі 

постійної суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.  

Необхідно підкреслити узагальнений, інтегральний характер поняття 

“компетенція” стосовно понять “знання”, “навички”, “уміння”. 

Компетенції підтримуються певними здатностями, до яких 

зараховуються у всіх життєвих областях такі необхідні аспекти, як критичне 
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мислення, креативність, “європейський вимір” і активна життєва позиція. 

Спільно ці здатності сприяють розвитку особистості. В сучасних умовах для 

випускників НУОУ особливо важливим має бути розуміння соціального 

значення своєї військової професії й, відповідно, розуміння свого місця в 

системі соціальних відносин, а також здатність до критичної оцінки свого 

життєвого та професійного досвіду, свідомого вибору шляхів та методів 

удосконалення своїх особистісних і професійних якостей. 

Професійні компетенції можуть мати узагальнений характер, 

притаманний професіоналу (фахівцю) взагалі або певного класу (підкласу, 

групи) професій, а також визначаються вимогами конкретних професійних 

стандартів певної професії або (в разі їх відсутності) експертним шляхом за 

пропозиціями відповідних робочих груп на основі європейських аналогів та 

кваліфікаційною характеристикою професії. 

На основі компетентісного підходу зміст навчання необхідно розділити 

на три умовні розділи: підготовка слухачів до практичної діяльності у ЗС 

України, підготовка слухачів до застосування ЗС України в сучасних умовах, 

підготовка фахівців до збройної боротьби у війнах майбутнього. 

Навчальні програми та робочі програми навчальних дисциплін повинні 

включати розгляд питань концептуальних основ та системи забезпечення 

воєнної безпеки України, структури воєнної політики та її значення в 

забезпеченні Національної безпеки України. В процесі навчання слухачами 

відпрацьовуються питання інформаційно-аналітичного забезпечення 

збройної боротьби, застосування інформаційних технологій в перспективних 

системах воєнного призначення, перспективи розвитку озброєння і 

військової техніки, систем розвідки, управління та ураження в реальному 

масштабі часу. 

Крім цього важливим чинником є посадове призначення випускника, 

тобто командна чи штабна посада у військовій частині роду військ виду 

збройних сил або відповідного органу військового управління. 

Перехід від оцінки знань до оцінки компетенцій та визначення рівня 

компетентності у цілому є основою професійних стандартів університету. 

Аналіз змісту та процедур процесів рішення типових завдань 

майбутньої діяльності випускника НУОУ, а також вивчення досвіду служби у 

військах офіцерів оперативно-тактичної та оперативно-стратегічної ланок, 

узагальнення відгуків на випускників, експертних опитувань компетентних 

військових фахівців дозволяє виявити систему вмінь, які мають бути 

сформовані у військового фахівця для якісного самостійного виконання 

основних службових (бойових) функцій. 

Під час визначення змісту вміння приділяється увага ступеню 

узагальнення структури діяльності: з одного боку – надто не деталізується 

процес діяльності, з іншого – необхідно не втратити можливість в 

подальшому діагностувати рівень сформованості вміння простими засобами 

або перевіряти готовність випускника до певного виду діяльності на підставі 

визначення рівня сформованості компетенцій до певного виду діяльності.  
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Особливого значення набуває проблема визначення правил 

формування змісту військової освіти, що конкретизує відповідні принципи і 

має характер практичних вказівок, якими слід безпосередньо керуватися при 

відборі і концентрації навчального матеріалу за кожною конкретною 

спеціальністю. При цьому, зазначимо, що будь-який принцип оцінюють 

насамперед, як елемент науково-педагогічного знання, з огляду на його 

методологічно-евристичні функції та виконання ним регулятивних функцій у 

будь-якому процесі. 

Аналіз передового педагогічного досвіду, експериментальні 

дослідження у НУОУ дозволяють сформулювати ці правила у відповідності 

до визначених принципів формування змісту військової освіти. 

Для формування циклів навчального плану слід чітко розподілити 

уміння на ступені. 

До першого ступеня (перший цикл навчання) слід віднести такі 

загальні для різних предметних областей компетенції здатність 

демонструвати знання основ та історії дисципліни; здатність логічно і 

послідовно викладати засвоєні знання; здатність вникати в контекст (чіткого 

осмислення) нової інформації та давати її тлумачення; уміння демонструвати 

розуміння загальної структури дисципліни і зв’язок між її розділами; 

здатність розуміти і використовувати методи критичного аналізу і розвитку 

теорій; здатність правильно використовувати методи і техніку дисципліни; 

здатність оцінювати якість досліджень у певній галузі; здатність розуміти 

результати спостережень та експериментальних способів перевірки наукових 

теорій. 

До другого ступеня (другий цикл навчання) віднесено такі загальні 

компетенції: опанувати предметну область на більш високому рівні, тобто 

володіти новітніми методами та технікою (дослідження) новітні теорії та їх 

інтерпретації; критично відстежувати та осмислювати розвиток теорії і 

практики; оперувати методами незалежного дослідженні пояснювати його 

результати на більш високому науковому рівні; бути здатним зробити 

оригінальний внесок у дисципліну відповідно до канонів певної предметної 

області, наприклад, у рамках кваліфікаційної роботи; продемонструвати 

оригінальність і творчий підхід; оволодіти компетенціями на професійному 

рівні. 

Третій та (або) наступні цикли програми доцільно будувати на основі 

відбору та конструювання змісту репродуктивної та проблемної стратегій 

навчання керуючись всією сукупністю теперішніх знань про механізми, мету 

та мотиви пізнавальної діяльності.  

Матеріали заключного циклу повинні бути поєднанні в комплекс 

єдиної системи знань, способів діяльності при розв’язанні нестандартних, 

творчих завдань із застосуванням інтуїтивного механізму. 

Формування змісту освіти військових фахівців у вищому військовому 

навчальному закладі, як свідчить досвід роботи у вищий військовій школі, 

доцільно проводити у відповідності до поданих вище принципів та правил 

його формування. 
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На першому етапі, за допомогою предметно-функціонального аналізу 

військово-професійної діяльності визначається поле військово-професійних 

знань та умінь, які забезпечують виконання поставлених перед офіцерами 

завдань. 

На другому етапі необхідно визначити перелік і встановити 

раціональне співвідношення навчальних дисциплін.  

Дисципліни, що забезпечують загальнонаукову підготовку 

(фундаментальні природничі, гуманітарні та соціально-економічні), 

відіграють роль теоретичного базису сучасної вищої освіти. Без їх вивчення 

неможливо забезпечити засвоєння предметів загальнопрофесійного та 

спеціального циклів. 

Дисципліни загальнопрофесійної підготовки є важливою складовою 

спеціальності. Їх засвоєння забезпечує необхідну мобільність військових 

фахівців у межах профілю підготовки та поступово вводить слухачів у зміст 

майбутньої професійної дііяльності. Загальнопрофесійні дисципліни 

визначаються у відповідності до завдань, що поставлені перед спеціальною 

підготовкою.  

Перелік навчальних дисциплін професійно-спеціальної підготовки 

безпосередньо відповідає професійним запитам майбутніх магістрів і 

забезпечує успішну адаптацію випускника до професійної діяльності. 

Визначення змісту спеціальної підготовки військових фахівців є ключовим 

моментом формування змісту сучасної вищої військової школи взагалі.  

Водночас, враховуючи, що перелік відповідних посад, які потребують 

військових фахівців різних професій і різної кваліфікації, досить великий, а 

службові функції за цими посадами міняються з часом і залежать від 

багатьох факторів та умов, неможливо у деталях наперед визначити багато 

аспектів змісту спеціально-професійної підготовки, що і не потрібно адже 

більшість посад відрізняється в основному об’єктом їх діяльності. 

Військовий фахівець з повною вищою освітою повинен мати однакову 

з цивільними магістрами негуманітарного профілю навчання 

загальнокультурну (тобто гуманітарну та соціально-економічну) підготовку, 

а також якісну професійну та практичну підготовку в галузі військового 

управління. Зміст та обсяг цих видів підготовки мають відповідати сучасним 

потребам держави, суспільства та Збройних Сил України. 

Головне завдання, яке вирішується під час підготовки професіонала 

військового (державного військового) управління у сфері оборони, полягає в 

тому, щоб для реалізації навчального плану та програм навчальних 

дисциплін, які створюються на основі ОПП, підготувати випускника до 

виконання функціональних обов’язків за посадовим призначенням, створити 

базу для багатоваріантного вибору шляху подальшого військово-

професійного становлення та кваліфікаційного вдосконалення. 

Система знань надається як частково упорядкований масив знань, 

згрупованих у змістові модулі на підставі формування вмінь. 
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Виходячи з військово-професійних завдань, які доведеться виконувати 

на майбутніх посадах, формулюються такі обов’язкові службово-бойові 

функції: 

1 Дослідницька – функція спрямована на збір, обробку, аналіз і 

систематизацію науково-технічної інформації з напрямку роботи. 

2 Проектувальна (проектувально-конструкторська) – функція 

спрямована на здійснення цілеспрямованої послідовності дій щодо синтезу 

систем або окремих їх складових, розробка документації, яка необхідна для 

втілення та використання об'єктів та процесів (конструювання є окремим 

процесом проектування, який полягає в обґрунтуванні рішень щодо 

принципу дії та конструкції об’єктів, розробки документації на їх 

виготовлення). 

3 Організаційна – функція спрямована на упорядкування структури й 

взаємодії складових елементів системи з метою підвищення ефективності 

використання ресурсів і часу(окремим процесом організації діяльності можна 

вважати планування – часове впорядкування виконання робіт, тобто 

обґрунтування їх послідовності, тривалості та строків виконання). 

4 Управлінська – функція спрямована на досягнення поставленої мети, 

забезпечення сталого функціонування і розвитку систем завдяки 

інформаційному обмінові (до фахівця інформаційні потоки надходять через 

зворотні зв'язки, до об'єкта управління - у вигляді директивних рішень). 

5 Технологічна – функція спрямована на втілення поставленої мети за 

відомими алгоритмами, тобто фахівець виступає як структурний елемент 

(ланка) певної технології. 

6 Контрольна – функція спрямована на здійснення контролю в межах 

своєї професійної діяльності в обсязі посадових обов’язків. 

7 Прогностична - функція, яка дозволяє на основі аналізу здійснювати 

прогнозування в професійній діяльності. 

8 Технічна – функція спрямована на виконання технічних робіт в 

професійній діяльності. 

Ці функції характерні для всього офіцерського складу оперативно-

тактичної рівня. Однак відносна вага кожної окремої функції у військово-

професійної діяльності офіцера змінюється залежно від займаної посади. 

Кожній службово-бойовій функції відповідає низка типових військово-

професійних і соціально-військових завдань діяльності, які офіцер повинен 

бути підготовленим вирішувати.  

На основі аналізу структури професійної діяльності військового 

фахівця, переліку предметів його професійної праці й сукупності службово-

бойових функцій, що виконує військовий фахівець на основних посадах або 

виконання яких прогнозується в майбутньому, необхідно встановити перелік 

типових завдань, які йому потрібно вміти вирішувати, та вид завдання 

діяльності, до якого кожна з них належить. Будь-яка діяльність здійснюється 

завдяки множині взаємопов’язаних дій – одиниць діяльності, що не 

розкладаються на більш прості, і внаслідок якої досягається конкретна 

усвідомлена мета діяльності (продукт діяльності). Система вмінь формується 



 83 

на основі аналізу змісту кожного з типових завдань діяльності військового 

фахівця з урахуванням класу, до якого певне завдання належить. У визначенні 

змісту кожного вміння необхідно обов’язково віддзеркалювати всі 

компоненти структури діяльності фахівця.  

Під час визначення виду вміння використовується загальна 

класифікація, згідно з якою вони поділяються за характером предмета чи 

знаряддя праці (природні або штучні об’єкти, знаки та знакові системи, що 

заміщують ці об'єкти); за способом виконання дії (практичне або розумове 

виконання операцій з об’єктом чи знаком, що його заміщує). 

Розумові вміння або навички використовуються, головним чином, під 

час виконання завдань, що орієнтовані на здатність мислити, уміння робити 

висновки та приймати своєчасні обґрунтовані важливі рішення. 

Практичні вміння або навички використовуються, головним чином, під 

час виконання завдань, що орієнтовані на психомоторну діяльність і 

регламентовані алгоритми діяльності. 

Уміння чи навички можуть бути зведені до вмінь та навичок для 

виконання відповідних дій: предметно-практичних, предметно-розумових, 

знаково-практичних, знаково-розумових. Вид уміння пов’язаний зі змістом 

завдання, виконання якого потребує цього вміння. 

Ураховуючи те, що вміння формуються в навчальному процесі, види та 

зміст умінь обумовлюють зміст навчання, а також вибір тих чи інших форм, 

методів та засобів навчання. Усе це визначає розподіл навчального часу, обсяг 

навчальних дисциплін і форм державної атестації, що мають бути наведені у 

відповідних нормативних документах. 

Уміння формуються за допомогою діяльності, зокрема, навчання. Для 

формування навичок навчальний процес має здійснюватися в таких формах і 

з використанням таких засобів, які давали б змогу багаторазового 

повторювання відповідних дій. 

Вимоги до соціально значущих властивостей та якостей випускника 

наводяться у вигляді переліку здатностей вирішувати певні проблеми й 

завдання соціальної діяльності та системи вмінь, яка є відображенням їх 

наявності (здатність – це поєднання генетичної схильності особи (здібності) 

та набутої в процесі навчання й професійної підготовки спроможності 

(готовності) до певної продуктивної діяльності). 

Напрям підготовки фахівців з вищою військовою освітою об’єднує 

групу спеціалізацій зі спорідненим змістом навчання, які групуються для 

раціональної організації процесу здобуття повної вищої (вищої військової) 

освіти.  

Випускник повинен отримати знання основ застосування з’єднань та 

військових частин видів Збройних Сил України; основ організації та 

управління військовими частинами родів військ Сухопутних військ в бою 

(операції, бойових діях) та у повсякденній діяльності; основ управління діями 

військових частин ракетних військ і артилерії в ході підготовки та 

застосування в бою і операціях; основ всебічного забезпечення бою (операції, 

бойових дій). 
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Крім цього конкретна спеціалізація передбачає формування вмінь  

управляти діями військових частин конкретного роду військ (сил) в бою і 

операціях їх ударами, маневром, вогнем тощо та здійснювати підготовку 

військових частин та штабів до виконання поставлених завдань в бою і 

операціях та у повсякденній діяльності. 

Важливим кроком формування моделі є засоби об’єктивного контролю 

ступеня досягнення кінцевої мети військово-професійної підготовки до яких 

належать: технології виконання та захисту атестаційних (магістерських) 

робіт; технології і засоби проведення державного (комплексного державного) 

екзамену. 

Засоби об’єктивного контролю формуються на основі інформаційної 

бази. Інформаційна база, на основі якої формуються засоби об’єктивного 

контролю ступеня досягнення кінцевої мети військово-професійної 

підготовки, надається у вигляді системи навчальних елементів, для кожного 

навчального елемента встановлена назва групи навчальних елементів, до якої 

він належить, та рівень сформованості знань щодо змісту.  

Державний екзамен проводиться з використанням технології 

стандартизованого тестового контролю. Рівень сформованості певних умінь 

(якості вирішення окремих завдань діяльності або рівня сформованості 

певних здатностей) встановлюється опосередковано за допомогою тестів та 

ситуаційних тестів (комплексних кваліфікаційних завдань). 

На державному екзамені перевіряються теоретичні знання та практичні 

навички слухачів. Ступінь засвоєння змісту нормативної частини освітньо-

професійних програм, як правило перевіряється під час теоретичної частини 

комплексного державного екзамену. Для проведення комплексного 

державного екзамену створюються тестові завдання на підставі, яких в 

подальшому формуються екзаменаційні білети. Загальна кількість тестів з 

дисциплін, що виносяться на комплексний державний екзамен повинна бути 

пропорційною кількості годин, які виділяються на вивчення відповідних 

дисциплін. 

Тестові завдання для перевірки теоретичних знань розподіляють по 

розділах. Розподіл питань по розділах здійснюється відповідно до того до 

якої групи навчальних елементів та рівня сформованості знання відносится 

базове тестове завдання на підставі якого формується перелік питань. 

Таким чином, домінуючим у сучасній освіті стає формування здатності 

фахівця на основі відповідної фундаментальної освіти перебудовувати 

систему власної професійної діяльності з урахуванням соціально значущих 

цілей та нормативних обмежень – тобто формування особистісних 

характеристик майбутнього фахівця. 

Головною метою діяльності університету у системі вищої освіти є 

підготовка такого фахівця. З цією метою процес навчання організовуваний 

таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток особистості 

майбутнього фахівця. Засобом формування особистості при цьому стають 

освітні технології, продуктом діяльності – особистість випускника вищого 

навчального закладу, який має бути компетентним не лише в професійній 
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галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень громадянської 

свідомості, бути компетентним при вирішенні будь яких завдань (задач), які 

ставить перед ним життя. 

Впровадження професійного стандарту розробленого на основі 

компетентнісного підходу у підготовку фахівців для Збройних сил України 

створило передумови для більшого та гнучкішого наближення результатів 

освіти до потреб та вимог ринку праці, подальшого розвитку освітніх 

технологій та системи освіти в цілому, забезпечило розробку складових 

професійних стандартів на єдиній методологічній основі. 

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, який здобув знання 

та уміння, призначений для виконання певних виробничих функцій і здатний 

перенести свою діяльність з одного предмета праці на інший.  

При розробці моделі підготовки фахівця слід аналізувати реальну 

практику використання фахівців даного профілю; експертний метод; прогноз 

сфери діяльності, до якого готується фахівець. 

Отже, підвищення вимог соціального замовлення до кваліфікації 

випускника вищої військової школи і потреби самого випускника, який є 

суб’єктом екстремального виду діяльності, зумовлюють необхідність 

упровадження такого змісту та технологій їх військово-професійної та 

фахової підготовки, які мають забезпечувати гарантований позитивний 

результат. До цього спонукають і глобалізаційні, і євроінтеграційні, і 

миротворчі чинники, а також внутрішні процеси в Збройних силах України, 

які, з одного боку, мають безпосередній вплив на вищу військову освіту, а з 

іншого – не можуть бути реалізовані без комплексного їх урахування у змісті 

підготовки відповідних військових фахівців. 

Необхідно пам’ятати, що військова освіта є складовою частиною 

загальнодержавної системи освіти. Вона має забезпечувати відтворення 

інтелектуального потенціалу військової галузі та сприяти зміцненню 

обороноздатності держави. 

Перелік компетенцій, необхідних випускнику ВВНЗ для виконання 

функціональних обов’язків на посаді за призначенням і вимоги до рівня їх 

розвитку відображаються у компетентнісній моделі випускника ВВНЗ. 

Опис структури та змісту освітнього процесу, що забезпечує 

формування необхідних компетенцій для виконання завдань військово-

професійної діяльності на посаді за призначенням, міститься у моделі 

підготовки військового фахівця.  

Необхідно зауважити, що моделі діяльності військових фахівців мають 

розроблятися науковими групами у складі замовників на підготовку фахівців 

і висококваліфікованих науково-педагогічних працівників ВВНЗ, які мають 

досвід підготовки військових фахівців для відповідних родів військ та інших 

структур ЗС України.  

Модель діяльності військового фахівця на посаді за призначенням має 

бути адекватною, тобто максимально відповідати реальній військово-

професійній діяльності офіцера та динамічною – відображати зміни, що 

відбуваються у розвитку озброєння, способах його бойового застосування та 
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умовах функціонування родів військ (спеціальних військ) ЗС України. 

Модель підготовки є основою для розроблення компетентнісної моделі 

військового фахівця – випускника ВВНЗ (рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7 Узагальнена модель діяльності військового фахівця 
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Компетентнісна модель військового фахівця – випускника ВВНЗ – це 

комплексний опис сукупності компетенцій, якими має володіти випускник 

ВВНЗ у відповідній галузі знань, а також зі спеціальності та спеціалізації 

підготовки за відповідним ОКР. Компетентнісна модель військового фахівця 

в узагальненому вигляді представлена на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.8 Узагальнена компетентнісна модель військового фахівця 
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військового фахівця, є структурно-логічна схема підготовки та навчальний 

план, основними документами, що відображають зміст підготовки, є ОПП та 

програми навчальних дисциплін, а також методичні рекомендації та інші 

документи з підготовки військових фахівців, що розробляються у ВВНЗ з 

реалізації нормативних документів з підготовки випускників ВВНЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.9 Модель підготовки військового фахівця 
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системну якість фахівця, що забезпечує виконання конкретного кола завдань. 

Очікуєма (запрограмована) системна якість випускника формується 

сукупністю декількох навчальних дисциплін в органічному поєднанні з 

індивідуальною роботою, іншими формами навчальної, наукової і виховної 

роботи. 

Модель підготовки військового фахівця має забезпечувати виконання 

при її реалізації таких положень: по-перше, випускник ВВНЗ має володіти 

фундаментальними знаннями, що необхідні не тільки для засвоєння зразків 

ОВТ за спеціальністю та спеціалізацією підготовки у ВВНЗ, але й для 

формування компетенції самостійного засвоєння ними у процесі військово-

професійної діяльності нових та модернізованих зразків ОВТ за 

спеціальністю та спеціалізацією підготовки; по-друге, модель підготовки має 

забезпечувати поєднання фундаментальності та практичної діяльності 

підготовки зі спеціальності та спеціалізації, забезпечувати військово-

професійну спрямованість навчання; по-третє, модель підготовки військового 

фахівця має виключати багатопредметність з конкретного циклу підготовки; 

по-четверте, модель підготовки військового фахівця має визначати систему 

діагностування якості засвоєння програми навчальних дисциплін та інших 

навчальних заходів в умовах модульної системи організації навчального 

процесу та обмеження часу на екзаменаційні сесії.  

Отже, формування компетенцій у випускників військового Вишу є 

складним процесом, який повинен трансформуватись під зовнішні та 

внутрішні фактори впливу на Збройні сили України. 
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ІІ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ 

ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ОПЕРАТИВНО-

СТРАТЕГІЧНОЮ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОЮ ОСВІТОЮ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯМИ) УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. Порівняльний аналіз якості підготовки військових фахівців 

оперативно-стратегічною рівня за спеціальністю “Публічне управління 

та адміністрування”  

Основними керівними документами, на підставі яких організовано 

освітній процес є: 

Закон України “Про освіту” від  23.03.1996 №100/96-ВР; 

Закон України “Про вищу освіту” від 02 червня  2015 року № 498-VIII; 

Наказ Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 346  

“Про затвердження Положення про особливості організації освітнього 

процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

України”; 

Наказ Міністра оборони України від 27 травня 2015 року № 240 

“Положення про вищі військово-навчальні заклади”;  

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти”; 

Наказ Міністерства оборони України від 09 вересня 2015 року № 472 

“Положення про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів”;  

Накази начальника  Національного  університету оборони України  

“Про організацію освітньої діяльності в Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського”. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до 

стандартів вищої освіти. Діагностика якості підготовки фахівців 

здійснюється під час атестації у терміни, що передбачені навчальним планом. 

Результати захисту магістерських робот оцінюються за 100-бальною 

шкалою, національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

При цьому: 

90-100 балів відповідають оцінці за національною шкалою – “відмінно”, 

за шкалою ЄКТС – “А”; 

80-89 балів – “добре” – “В”; 

65-79 балів – “добре” – “С”; 

55-64 бали – “задовільно” – “D”; 

50-54 бали – “задовільно” – “Е”; 

35-49 балів – “незадовільно” – “FХ” – з можливістю повторного 

складання; 

1-34 бали – “незадовільно” – “F” – з обов’язковим повторним курсом 

навчання. 
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Основними умовами одержання оцінки є такі: 

“96-100” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, 

самостійно, забезпечує повне розкриття теми. Вірно визначено предмет, 

об’єкт дослідження. Мета та завдання чітко окреслені та реалізовані у 

дослідженні. Автор використовує сучасні аналітичні та методологічні 

інструментарії. Магістерська атестаційна робота містить елементи новизни та 

характеризується високою якістю і глибиною теоретико-методологічного 

аналізу, критичного огляду літературних джерел, наявністю наукової 

проблематики. Узагальнення і висновки базуються на якісно опрацьованій 

статистичній інформаційній базі, що дозволяє чітко визначити авторську 

позицію. Представлені рекомендації автора мають практичну цінність, 

містять розрахунки показників воєнно-економічної  ефективності. У роботі 

розроблені суттєві аспекти впровадження  рекомендацій. Відгук і рецензія 

позитивні. Доповідь аргументована, проілюстрована бездоганно 

оформленими наочними матеріалами, що свідчить про формулювання 

власної думки слухача щодо предмету дослідження та є логічною, повною. 

Відповіді на питання правильні та стислі. До захисту надано дві і більше 

публікацій.  

“95-90” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно, 

забезпечує повне розкриття теми, але є несуттєві помилки в оформленні. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання чітко 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Автор використовує сучасні 

аналітичні та методологічні інструментарії. Магістерська атестаційна робота 

містить елементи новизни та характеризується високою якістю і глибиною 

теоретико-методологічного аналізу, критичного огляду літературних джерел, 

наявністю наукової проблематики. Узагальнення і висновки базуються на 

якісно опрацьованій статистичній інформаційній базі, що дозволяє чітко 

визначити авторську позицію. Представлені рекомендації автора мають 

практичну цінність, містять розрахунки показників воєнно-економічної 

ефективності. У роботі розроблені суттєві аспекти впровадження 

рекомендацій. Відгук і рецензія позитивні. Доповідь аргументована, 

проілюстрована наочними матеріалами, які містять одну неточність, що 

свідчить про формулювання власної думки слухача щодо предмету 

дослідження та є логічною, повною. Відповіді на питання правильні та 

стислі. До захисту надано не менше двох публікацій.  

“80-89” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання чітко 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Теоретичні узагальнення та висновки 

аналітичної частини, в основному, правильні. Проте містять один-два 

недоліки у виявлені логічності зв’язку заходів, що пропонуються для 

вирішення проблем за допомогою проведеного аналізу статистичних та 

фактичних матеріалів, обґрунтування та розрахунків ефективності 

запропонованих рішень, що впливає на глибину особистого аналізу слухачем 

фактичної інформації. Застосування сучасного аналітичного інструментарію 

обмежено. Подані у роботі авторські пропозиції в повній мірі не містять 
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аналітичного обґрунтування воєнно-економічної доцільності їх реалізації. 

Відгук і рецензія позитивні, але мають одне зауваження до роботи. Доповідь 

насичена фактичною інформацією, проілюстрована наочними матеріалами, 

що в основному відображає відповідні результати проведеного дослідження. 

Відповіді на питання правильні, але не завжди повні чи конкретні. До захисту 

надано не менше двох публікацій.  

“75-79” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання чітко 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Теоретичні узагальнення та висновки 

аналітичної частини, в основному, правильні. Проте, містять три-чотири 

несуттєві недоліки у виявлені логічності зв’язку заходів, що пропонуються 

для вирішення проблем за допомогою проведеного аналізу статистичних та 

фактичних матеріалів, обґрунтування та розрахунків ефективності 

запропонованих рішень, що впливає на глибину особистого аналізу слухачем 

фактичної інформації. Застосування сучасного аналітичного інструментарію 

обмежено. Подані у роботі авторські пропозиції в повній мірі не містять 

аналітичного обґрунтування економічної доцільності їх реалізації. Відгук і 

рецензія позитивні, але мають до двох зауваження до роботи. Доповідь 

насичена фактичною інформацією, проілюстрована наочними матеріалами, 

які містять одну неточність, що в основному відображає відповідні 

результати проведеного дослідження. Відповіді на питання правильні, але не 

завжди повні чи конкретні. 

До захисту надано не менше двох публікацій.  

“65-74” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання в основному 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Теоретичні узагальнення та висновки 

аналітичної частини, в основному, правильні. Проте, містять один суттєвий 

недолік у виявлені логічності зв’язку заходів, що пропонуються для 

вирішення проблем за допомогою проведеного аналізу статистичних та 

фактичних матеріалів, обґрунтування та розрахунків ефективності 

запропонованих рішень, що впливає на глибину особистого аналізу слухачем 

фактичної інформації. Застосування сучасного аналітичного інструментарію 

обмежено. Подані у роботі авторські пропозиції в повній мірі не містять 

аналітичного обґрунтування економічної доцільності їх реалізації. Відгук і 

рецензія позитивні, але мають до двох зауваження до роботи. Доповідь 

насичена фактичною інформацією, проілюстрована наочними матеріалами, 

які містять до двох неточностей, що в основному відображає відповідні 

результати проведеного дослідження. Відповіді на питання правильні, але не 

завжди повні чи конкретні. До захисту надано не менше двох публікацій.  

“60-64” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання окреслені та 

реалізовані у дослідженні. Тема роботи в основному розкрита, але мають 

місце один-два недоліки змістовного характеру. Теоретично-аналітична 

частина та пропозиції обґрунтовано непереконливо, є не всі розрахунки, що 

дозволяють аргументувати зроблені авторські узагальнення та висновки. Є 
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одне-два зауваження щодо логічності та послідовності викладеного 

матеріалу, який носить переважно описовий характер. Робота оформлена з 

незначними відхиленнями від вимог ДСТУ. Відгук і рецензія позитивні, але 

мають до трьох зауваження до роботи. Доповідь прочитана за текстом, 

слухач слабо володіє окремими питаннями теми, не всі надані відповіді на 

запитання правильні або повні. Наочні матеріали не  в повній мірі 

відображають зміст виконаної  роботи. До захисту надано не менше двох 

публікацій.  

“55-59” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання в основному 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Тема роботи в основному розкрита, 

але мають місце до трьох недоліків змістовного характеру. Теоретично-

аналітична частина та пропозиції обґрунтовано непереконливо, є не всі 

розрахунки, що дозволяють аргументувати зроблені авторські узагальнення 

та висновки. Є до трьох зауважень зауваження щодо логічності та 

послідовності викладеного матеріалу, який носить переважно описовий 

характер. Робота оформлена з незначними відхиленнями від вимог ДСТУ. 

Відгук і рецензія позитивні, але мають до трьох зауваження до роботи. 

Доповідь прочитана за текстом, слухач слабо володіє окремими питаннями 

теми, не всі надані відповіді на запитання правильні або повні. Наочні 

матеріали не в повній мірі відображають зміст виконаної роботи. До захисту 

надано не менше двох публікацій.  

“50-54” – магістерська атестаційна робота виконана вчасно, самостійно. 

Вірно визначено предмет, об’єкт дослідження. Мета та завдання в основному 

окреслені та реалізовані у дослідженні. Тема роботи в основному розкрита, 

але мають місце до чотирьох недоліків змістовного характеру. Теоретично-

аналітична частина та пропозиції обґрунтовано непереконливо, є не всі  

розрахунки, що дозволяють аргументувати зроблені авторські узагальнення 

та висновки. Є до чотирьох зауважень зауваження щодо логічності та 

послідовності викладеного матеріалу, який носить переважно описовий 

характер. Робота оформлена з відхиленнями від вимог ДСТУ. Відгук і 

рецензія позитивні, але мають до трьох зауваження до роботи. Доповідь 

прочитана за текстом, слухач не володіє окремими питаннями теми, не всі 

надані відповіді на запитання правильні або повні. Наочні матеріали не в 

повній мірі відображають зміст виконаної роботи. До захисту надано дві 

публікації.  

“40-49” – відсутня логіка у побудові структури дослідження. В роботі 

відсутнє розуміння мети, завдань, предмету дослідження. Назва одного 

розділу не відповідає його змісту. Теоретичний аналіз та визначення стану 

процесів, що є предметом розгляду мають компіляційний характер, відсутні 

посилання на використані літературні джерела. Відсутня самостійність 

суджень у запропонованих пропозиціях. Представлений статистичний 

матеріал є застарілим. Робота оформлена з відхиленнями від вимог ДСТУ. 

Відгук або рецензія негативні. Доповідь прочитана за текстом, і не в повній 

мірі відповідає темі роботи,  тільки на половину запитання надані відповіді, 
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які не обґрунтовані. Наочні матеріали не в повній мірі відображають зміст 

виконаної роботи. До захисту надано дві публікації.  

“35-39” – відсутня логіка у побудові структури дослідження. В роботі 

відсутнє розуміння мети, завдань, предмету дослідження. Назва одного 

розділу не відповідає його змісту. Теоретичний аналіз та визначення стану 

процесів, що є предметом розгляду мають компіляційний характер, відсутні 

посилання на використані літературні джерела. Відсутня самостійність 

суджень у запропонованих пропозиціях. Представлений статистичний 

матеріал є застарілим. Робота оформлена з значними відхиленнями від вимог 

ДСТУ. Відгук або рецензія негативні. Доповідь прочитана за текстом, і не в 

повній мірі відповідає темі роботи, тільки на окремі запитання надані 

відповіді, які не обґрунтовані. Наочні матеріали не в повній мірі 

відображають зміст виконаної роботи. До захисту надано одну публікацію.  

“15-34” – відсутня логіка у побудові структури дослідження. В роботі 

відсутнє розуміння мети, завдань, предмету дослідження. Назви двох розділів 

не відповідають їх змісту. Теоретичний аналіз та визначення стану процесів, 

що є предметом розгляду мають компіляційний характер, відсутні посилання 

на використані літературні джерела. Відсутня самостійність суджень у 

запропонованих пропозиціях. Представлений статистичний матеріал є 

застарілим. Робота оформлена з значними відхиленнями від вимог ДСТУ. 

Відгук або рецензія негативні. Доповідь прочитана за текстом, і не в повній 

мірі відповідає темі роботи, тільки на окремі запитання надані відповіді, які 

не обґрунтовані. Наочні матеріали не в повній мірі відображають зміст 

виконаної роботи. До захисту надано одну публікацію.  

“1-14” – відсутня логіка у побудові структури дослідження. В роботі 

відсутнє розуміння мети, завдань, предмету дослідження. Назви всіх розділів 

не відповідають їх змісту. Теоретичний аналіз та визначення стану процесів, 

що є предметом розгляду мають компіляційний характер, відсутні посилання 

на використані літературні джерела. Відсутня самостійність суджень у 

запропонованих пропозиціях. Представлений статистичний матеріал є 

застарілим. Робота оформлена з значними відхиленнями від вимог ДСТУ. 

Відгук і рецензія негативні. Доповідь прочитана за текстом, і не відповідає 

темі роботи, на всі поставлені запитання не надані відповіді. Наочні 

матеріали не відображають зміст виконаної роботи. До захисту надано одну 

публікацію.  

Комплексний екзамен проводиться з метою перевірки відповідності 

рівня і якості підготовки випускників університету вимогам професійних 

стандартів; ступеня засвоєння ними змісту освітньо-професійних програм 

(ОПП) підготовки. 

Результати складання комплексного екзамену слухачами оцінюються за 

100-бальною шкалою, національною шкалою та шкалою ЄКТС. 

При цьому: 

90-100 балів відповідають оцінці за національною шкалою – “відмінно”, 

за шкалою ЄКТС – “А”; 

80-89 балів – “добре” – “В”; 



 95 

65-79 балів – “добре” – “С”; 

55-64 бали – “задовільно” – “D”; 

50-54 бали – “задовільно” – “Е”; 

35-49 балів – “незадовільно” – “FХ” – з можливістю повторного 

складання; 

1-34 бали – “незадовільно” – “F” – з обов’язковим повторним курсом 

навчання. 

Теоретичні знання слухачів оцінюються за результатами відповідей на 

кожне з питань відповідного розділу за 100-бальною шкалою: 

“96–100” – слухач має системні, глибокі знання, виявляє неординарні 

творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи розв’язування 

проблеми, виявляє власне ставлення до них; 

“90–95” – слухач має глибокі знання, здатний аргументовано і творчо 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і 

визначати шляхи розв’язування проблеми;  

“80–89” – слухач володіє глибокими і міцними теоретичними знаннями 

з зазначених питань співбесіди, здатний аргументовано їх використовувати;  

“75–79” – слухач вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо 

зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації;  

“65–74” – знання слухача є достатньо повними, слухач вміє правильно 

аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь повна, 

логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями;  

“60–64” – слухач правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує 

знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок;  

“55–59” – слухач виявляє знання і розуміння основних положень 

теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання при розв’язанні завдань 

за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;  

“50–54” – слухач розуміє основний теоретичний матеріал з зазначених 

питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати відповідь на 

питання;  

“40–49” – слухач знає близько половини теоретичного матеріалу, під час 

викладення матеріалу допускає суттєві неточності, для надання правильних 

відповідей йому потрібна допомога членів комісії;  

“35-39” – слухач відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді з 

допомогою членів комісії;  

“15-34” – слухач фрагментарно відтворює незначну частину 

теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявляє 

невпевненість і неточність у відповідях на додаткові й навідні питання;  

“1–14” – слухач не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може 

дати відповідь на елементарні питання. 

Оцінка знань за теоретичну частину визначається як середній бал за 

окремі питання. Максимальна оцінка становить 100 балів. 
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Практичні вміння слухачів оцінюються за результатами роботи 
слухачів впродовж практичної частини комплексного екзамену. При цьому, 
оцінка за практичну частину визначається як середнє арифметичне балів, які 
були отримані слухачем у перший і другий дні проведення практичної 
частини екзамену. Практичні вміння слухачів оцінюються в результаті 
перевірки якості виконання та повноти й обґрунтованості прийнятих рішень 
за 100-бальною шкалою: 

“96-100” – рішення відповідає завданню, яке визначено; розрахунки 
проведенні вірно; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні 
елементів рішення здійснена у логічній послідовності, лаконічно та у 
повному обсязі розкриває поставлене у завданні питання; висновки, зроблені 
у доповіді, обґрунтовані результатами розрахунків; на додаткові питання 
надані вичерпні та обґрунтовані відповіді; 

“90-95” – рішення відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено одну неточність, яка несуттєво впливає на його зміст; розрахунки 
проведенні вірно; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні 
елементів рішення здійснено у логічній послідовності, лаконічно та у 
повному обсязі розкриває поставлене у завданні питання; висновки, зроблені 
у доповіді, обґрунтовані результатами розрахунків; на додаткові питання 
надані вичерпні та обґрунтовані відповіді;  

“80-89” – рішення відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено не більше двох неточностей, які несуттєво впливають на його 
зміст; розрахунки проведенні вірно; доповідь щодо обґрунтування 
визначених у завданні елементів рішення здійснено у логічній послідовності 
та у повному обсязі, але допущені незначні неточності, які несуттєво 
впливають на зміст доповіді; висновки, зроблені у доповіді, обґрунтовані 
результатами розрахунків; на додаткові питання надані вичерпні та в цілому 
обґрунтовані відповіді; 

“75-79” – рішення відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено не більше трьох неточностей, які несуттєво впливають на його 
зміст; розрахунки проведенні вірно; доповідь щодо обґрунтування 
визначених у завданні елементів рішення побудована не в повній мірі логічно 
із незначними неточностями, які несуттєво впливають на зміст доповіді; 
висновки, зроблені у доповіді, обґрунтовані результатами розрахунків; на 
додаткові питання надані в цілому змістовні та обґрунтовані відповіді;  

“65-74” – рішення відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено не більше трьох неточностей, які несуттєво впливають на його 
зміст; при проведенні тактичних розрахунків допущено не більше однієї 
помилки; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів 
рішення побудована не в повній мірі логічно; висновки, зроблені у доповіді, 
обґрунтовані результатами тактичних розрахунків; на додаткові питання 
надані не повною мірою змістовні та обґрунтовані відповіді; 

“60-64” – рішення у цілому відповідає завданню, яке визначено, але при 
цьому допущено одну помилку, яка суттєво впливає на його зміст; при 
проведенні розрахунків допущено не більше двох помилок; доповідь щодо 
обґрунтування визначених у завданні елементів рішення здійснено не у 
логічній послідовності та (або) нелаконічно; висновки, зроблені у доповіді, 
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не повною мірою обґрунтовані результатами тактичних розрахунків; на 
додаткові питання надані не повною мірою змістовні та обґрунтовані 
відповіді; 

“55-59” – рішення у цілому відповідає завданню, яке визначено, але при 
цьому допущено не більше двох помилок, які суттєво впливають на його 
зміст; при проведенні розрахунків допущено не більше двох помилок; 
доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів рішення 
здійснено не у логічній послідовності та (або) нелаконічно; висновки, 
зроблені у доповіді, необґрунтовані результатами розрахунків; на додаткові 
питання надані неповні відповіді із недостатнім обґрунтуванням;  

“50-54” – рішення у цілому відповідає завданню, яке визначено, але при 
цьому допущено не більше двох помилок, які суттєво впливають на його 
зміст; при проведенні розрахунків допущено не більше трьох помилок; 
доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів рішення 
здійснено не у логічній послідовності та нелаконічно; висновки, зроблені у 
доповіді, необґрунтовані результатами розрахунків; на додаткові питання 
надані неповні відповіді без обґрунтування; 

“40-49” – рішення не відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено більше двох помилок, які суттєво впливають на його зміст; 
розрахунки проведенні не у повному обсязі або з більше ніж трьома 
помилками; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів 
рішення здійснено не у логічній послідовності та нелаконічно; висновки, 
зроблені у доповіді, необґрунтовані результатами тактичних розрахунків; на 
додаткові питання надані неповні відповіді без обґрунтування; 

“35-39” – рішення не відповідає завданню, яке визначено, але при цьому 
допущено більше трьох помилок, які суттєво впливають на його зміст; 
розрахунки не проведенні; доповідь щодо обґрунтування визначених у 
завданні елементів рішення здійснено не у логічній послідовності та 
нелаконічно; висновки, зроблені у доповіді, необґрунтовані результатами 
розрахунків; на додаткові питання надані в цілому невірні відповіді;  

“15-34” – рішення не відповідає завданню, яке визначено; розрахунки не 
проведенні; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів 
рішення здійснено не у логічній послідовності та нелаконічно; висновки у 
доповіді не зроблені; на додаткові питання відповіді не надані або вони були 
невірними; 

“0-14” – рішення не відповідає завданню, яке визначено; розрахунки не 
проведенні; доповідь щодо обґрунтування визначених у завданні елементів 
рішення не здійснено; на додаткові питання відповіді не надані або вони були 
невірними. 

Загальна оцінка за комплексний екзамен визначається як середнє 
арифметичне балів, що були отримані слухачем за теоретичні знання і за 
практичні вміння. Максимальна оцінка становить 100 балів. 

Результати складання випускних екзаменів та захисту 
магістерських робіт у 2014-2015 навчальному році 

Результати комплексного екзамену показали, що: 
слухачі у повному обсязі засвоїли матеріал щодо стратегічного 

керівництва Збройними Силами України, керівні документи державного 
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рівня з питань національної безпеки, показали глибокі знання з питань 
забезпечення воєнної безпеки держави, тенденцій розвитку воєнного 
мистецтва, застосування військ (сил) Збройних Сил України в сучасних 
умовах; 

теоретичні знання і практичні вміння випускників відповідають 
вимогам професійних стандартів, переважна більшість випускників здатна 
логічно викладати думки, обґрунтовано формулювати замисел операцій 
(бойових дій) та бою, здійснювати управління військами (силами) під час 
підготовки та ведення бою (операції); 

випускники  вміють аналізувати та надавати обґрунтовану оцінку 
умовам та факторам, які визначають стан воєнної безпеки держави, 
розробляти пропозиції щодо підготовки держави та Збройних Сил України 
до оборони, робити висновки з досвіду застосування військ (сил) у 
локальних війнах та збройних конфліктах, засвоїли питання стратегічного 
планування застосування військ (сил) та управління ними у воєнних 
конфліктах, теорію підготовки та застосування оперативного угрупування 
військ (сил). Результати складання комплексного екзамену та захисту 
магістерських робіт наведені у таблицях. 

Таблиця 2.1 
Результати складання комплексного державного екзамену 

зі спеціальності  “Державне воєнне управління” 
Форма 

навчання 
Усього 
здавало 

Кількість % Середній 
бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Денна 7 3  (43%) 3 (43%) 1 (14 %) 4,29 
 

Таблиця 2.2 
Результати захисту магістерських робіт 

зі спеціальності  “Державне воєнне управління” 
Форма 

навчання 
Усього 
здавало 

Кількість % Середній 
бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Денна 7 5  (71%) 2 (29%) - 4,71 
 

Таблиця 2.3 
Результати складання комплексного державного екзамену 

зі спеціальності  “Управління у воєнній сфері” 
Форма 

навчання 
Усього 
здавало 

Кількість % Середній 
бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Заочна 2 - 2 (100 %) - 4,0 
 
 

Таблиця 2.4 
Результати захисту магістерських робіт 

зі спеціальності  “Управління у воєнній сфері” 
Форма 

навчання 
Усього 
здавало 

Кількість % Середній 
бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Заочна 2 - 2 (100 %) - 4,0 

Денна форма навчання - середній бал за спеціальність – 4,5  

Заочна форма навчання - середній бал за спеціальність – 4,0 
Висновок екзаменаційної комісії: 
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слухачі показали тверді знання нормативно-правової бази з питань 
національної та воєнної безпеки, підготовки і застосування Збройних Сил 
України в сучасних умовах. 

запропоновані рекомендації у магістерських роботах мають практичну 
спрямованість та всебічно обґрунтовані шляхом застосування методів 
наукового дослідження. 

Загальні недоліки, які виявлені під час роботи екзаменаційної комісії: 
деякі слухачі показали недостатні практичні уміння в оформленні 

графічної частини відповіді при складанні державного екзамену; 
під час захисту магістерських робіт окремі слухачі надають 

недостатньо обґрунтовані рекомендації; 
незначна частина слухачів недостатньо розуміють кореляційні зв’язки 

між визначеними показниками оцінювання ефективності функціонування 
складних систем. 

Результати складання випускних екзаменів та захисту 
магістерських робіт  у 2015-2016 навчальному році 

Результати комплексного екзамену показали, що: 
слухачі у повному обсязі засвоїли матеріал щодо стратегічного 

керівництва Збройними Силами України, керівні документи державного 
рівня з питань національної безпеки, показали глибокі знання з питань 
забезпечення воєнної безпеки держави, тенденцій розвитку воєнного 
мистецтва, застосування військ (сил) Збройних Сил України в сучасних 
умовах; 

теоретичні знання і практичні вміння випускників відповідають вимогам 
професійних стандартів, переважна більшість випускників здатна логічно 
викладати думки, обґрунтовано формулювати замисел операцій (бойових 
дій) та бою, здійснювати управління військами (силами) під час підготовки 
та ведення бою (операції); 

випускники  вміють аналізувати та надавати обґрунтовану оцінку 
умовам та факторам, які визначають стан воєнної безпеки держави, 
розробляти пропозиції щодо підготовки держави та Збройних Сил України до 
оборони, робити висновки з досвіду застосування військ (сил) у локальних 
війнах та збройних конфліктах, засвоїли питання стратегічного планування 
застосування військ (сил) та управління ними у воєнних конфліктах, теорію 
підготовки та застосування оперативного угрупування військ (сил).  

Таблиця 2.5 
Результати складання комплексного екзамену зі спеціальності  “Державне 

воєнне управління” 

Форма навчання 
Усього 
здавало 

Кількість % Середній 
бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Очне навчання   
група 1201 

7 2 (28,6%) 4 (57,1%) 1 (14,3 %) 4,1 

Заочне навчання   
група 1301 

8 3 (37,5%) 5 (62,5%) - 4,4 

Заочне навчання   
група 1302 

1 - 1(100%) - 4,0 
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Таблиця 2.6 

Результати захисту магістерських робіт зі спеціальності  “Державне воєнне 

управління” 
Форма навчання Усього 

здавало 

Кількість % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Очне навчання    

група 1201 

7 5  (71%) 2 (29%) - 4,7 

Заочне навч.   

група 1301 

8 5 (62,5%) 3 (37,5%) - 4,6 

Заочне навч. 

група 1302 

1 1 (100%) - - 5,0 

 

Таблиця 2.7 

Результати складання комплексного екзамену зі спеціальності  “Управління у 

воєнній сфері” 
Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Очне навч.   

група 1103 
5 3 (60%) 2 (40%) - 4,6 

Заочне навч.   

група 1204 
5 1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 4,0 

 

Таблиця 2.8 

Результати захисту магістерських робіт зі спеціальності  “Управління у 

воєнній сфері” 
Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

Очне навч.   

група 1103 
5 3(60%) 2 (40%) - 4,6 

Заочне 

навчання   

група 1204 

5 4 (80%) 1 (20%) - 4,8 

Середній бал здачі комплексного екзамену склав 4,3 бали 

Середній бал захисту магістерських робіт склав 4,7 бали. 

Результати комплексного екзамену виявили, що випускники вміють 

аналізувати та надавати обґрунтовану оцінку умовам та факторам, які 

визначають стан воєнної безпеки держави, розробляти пропозиції щодо 

підготовки держави та Збройних Сил України до оборони, робити висновки з 

досвіду застосування військ (сил) у локальних війнах та збройних 

конфліктах, чітко засвоїли питання стратегічного планування застосування 

військ (сил) та управління ними у воєнних конфліктах, опанували теорію 

підготовки та застосування оперативного угруповання військ (сил) в 

операціях.   

Найбільш ґрунтовні знання слухачі виявили з питань національної та 

воєнної безпеки держави, підготовки і застосування Збройних Сил України в 

сучасних умовах, що регламентовані чинними нормативно-правовими актами 

та іншими керівними документами. 

Позитивне у захисті магістерських робіт: 
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слухачі показали тверді знання нормативно-правової бази з питань 

національної та воєнної безпеки, підготовки і застосування Збройних Сил 

України в сучасних умовах. 

Результати захисту магістерських робіт показали  високий рівень 

написання та захисту  магістерських робіт. Теми магістерських робіт є 

актуальними і отримані результати мають теоретичну цінність, можуть бути 

використані у практичній роботі органів військового управління Збройних 

Сил України та в освітньому процесі ВВНЗ. Більшість магістерських  робіт 

мають дослідницький характер, базуються на наукових дослідженнях, які 

проводилися під час навчання і спрямовані на формування методичних 

навичок інноваційної діяльності зі спеціальності та вирішення практичних 

питань. 

Відмічається зростання рівня теоретичних знань слухачів основних 

положень Настанови з оперативної роботи органів військового управління 

Збройних Сил України, вмінь слухачів до узагальнення матеріалів та 

формулювання висновків і пропозицій, практичної направленості 

магістерських робіт, взаємозв’язок з практикою дій військ в зоні 

антитерористичної операції. 

Загальні недоліки, які виявлені під час роботи екзаменаційної комісії: 

деякі слухачі показали недостатні практичні уміння в оформленні 

графічної частини відповіді при складанні екзамену; 

під час захисту магістерських робіт окремі слухачі надають недостатньо 

обґрунтовані рекомендації; 

недостатній рівень знань методики розробки КШН, порядку оцінки 

органів управління за практичну роботу в ході їх проведення; 

незначна частина слухачів недостатньо розуміють кореляційні зв’язки 

між визначеними показниками оцінювання ефективності функціонування 

складних систем. 

Результати складання екзаменів та захисту магістерських робіт  у 

2016-2017 навчальному році 

Результати комплексного екзамену показали, що: 

слухачі володіють глибокими теоретичними знаннями, вміють 

формулювати і визначати шляхи розв’язування проблем; 

слухачі в доповідях враховували особистий практичний досвід, 

отриманий ними під час виконання бойових (службових) завдань в районі 

проведення антитерористичної операції; 

слухачі показали достатньо сформовані знання теорії воєнного 

мистецтва, а також основних положень керівних документів з питань оборони 

держави, підготовки та застосування Збройних Сил України. Недоліки, 

виявлені під час складання комплексного екзамену: окремі слухачі під час 

доповіді допускали неточності у формулюванні загальнонаукового понятійно-

категорійного апарату. 

Результати складання комплексного екзамену та захисту магістерських 

робіт наведені у таблицях: 
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Таблиця 2.9 

Результати складання комплексного екзамену  

слухачами денної форми  навчання зі спеціальності “Державне воєнне 

управління” 
№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1201 6 - 5 (83%) 1 (17 %) 3,8 
 

Таблиця 2.10 

Результати захисту магістерських робіт  

слухачами денної форми  навчання зі спеціальності “Державне воєнне 

управління” 
№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1201 6 - 6 (18%) - 4,0 
 

Таблиця 2.11 

Результати складання комплексного екзамену  

слухачами денної форми  навчання зі спеціальності “Державне воєнне 

управління” 
№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1202 8 1 (12%) 7 (88%) - 4,1 
 

Таблиця 2.12 

Результати захисту магістерських робіт  

слухачами денної форми навчання зі спеціальності “Державне воєнне 

управління” 
№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1202 8 4 (50%) 4 (50%) - 4,5 
 

Таблиця 2.13 

Результати складання комплексного екзамену  

слухачами заочної форми навчання зі спеціальності “Державне воєнне 

управління” 
№ навчальних 

груп 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1301 14 7 (50%) 7(50%) - 4,5 

1302 16 8 (50%) 8 (50%) - 4,5 
 

Таблиця 2.14 

Результати захисту магістерських робіт слухачами заочної форми навчання зі 

спеціальності “Державне воєнне управління” 
№ навчальних 

груп 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1301 14 8 (57%) 6 (43%) - 4,6 

1302 16 14 (88%)  2 (12%) - 4,8 
 



 103 

Таблиця 2.15 

Результати складання комплексного державного екзамену слухачами заочної 

форми  навчання зі спеціальності “Управління у воєнній сфері” 
№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1207 6 3 (50%) 3 (50%) - 4,5 
 

Таблиця 2.16 

Результати захисту магістерських робіт слухачами заочної форми  навчання 

зі спеціальності “Управління у воєнній сфері” 

№ навчальної 

групи 

Усього 

здавало 

Кількість,  відсоток у % Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

1102 6 2 (33%) 4 (67%) - 4,3 
 

Середній бал здачі екзаменів і захисту магістерських робіт слухачами 

очної форми навчання складає – 4,1 бали; 

слухачами заочної форми навчання  складає – 4,5 бали. 

Результати комплексного екзамену виявили, що знання слухачів 

відповідають вимогам професійних стандартів, випускники вміють 

аналізувати та надавати обґрунтовану оцінку умовам та факторам, які 

визначають стан воєнної безпеки держави, розробляти пропозиції щодо 

проведення антитерористичної операції, підготовки держави та Збройних 

Сил України до оборони, робити висновки з досвіду проведення 

антитерористичної операції, застосування військ (сил) у локальних війнах та 

збройних конфліктах, чітко засвоїли питання стратегічного планування 

застосування військ (сил) та управління ними у антитерористичній операції, 

воєнних конфліктах, опанували теорію підготовки та застосування 

оперативного угруповання військ (сил) в операціях. 

Найбільш ґрунтовні знання слухачі виявили з питань підготовки і 

застосування Збройних Сил України в сучасних умовах, що регламентовані 

чинними нормативно-правовими актами та іншими керівними документами. 

Висновок екзаменаційної комісії: теоретичні знання і практичні вміння 

випускників відповідають вимогам стандартів вищої освіти, зміст навчання 

системно уточнюється з урахуванням вимог замовника на підготовку 

військових фахівців на підставі досвіду антитерористичної операції.  

Результати захисту магістерських робіт показали високий рівень 

написання та захисту  магістерських робіт. Теми магістерських робіт є 

актуальними і отримані результати мають теоретичну цінність, можуть бути 

використані у практичній роботі органів військового управління Збройних 

Сил України та в освітньому процесі ВВНЗ. Більшість магістерських робіт 

мають дослідницький характер, базуються на наукових дослідженнях, які 

проводилися під час антитерористичної операції, командно-штабних навчань 

і спрямовані на формування методичних навичок інноваційної діяльності зі 

спеціальності та вирішення практичних питань. 

Висновок екзаменаційної комісії: 
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магістерські роботи мають практичний характер з використанням досвіду 

антитерористичної операції, слухачами були розроблені карти як для 

проведення тактико-спеціальних навчань, так і вмілого обґрунтування 

теоретичних досліджень з конкретною обстановкою, що склалась в районі 

проведення антитерористичної операції. 

Загальні недоліки, які виявлені під час роботи Екзаменаційної комісії: 

окремі слухачі показали недостатні знання вимог Тимчасової настанови 

з оперативної роботи органів військового управління Збройних Сил України, 

затвердженої наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 04 

січня 2017 року № 01, загальнонаукового понятійно-категорійного апарату; 

не повною мірою проводили оцінку воєнно-економічної ефективності 

запропонованих рекомендацій; 

показали недостатні навички в застосуванні методів наукового 

дослідження. 

Порівняльна характеристика динаміки середнього балу за результатами 

здавання комплексного екзамену за спеціальністю “Державне воєнне 

управління” наведені на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Динаміка зміни середнього балу за результатами здачі 

комплексного екзамену за спеціальністю “Державне воєнне управління” 

Порівняльна характеристика динаміки середнього балу за результатами 

захисту магістерських робіт за спеціальністю “Державне воєнне управління” 

наведені на рис.2.2 
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Рис. 2.2 Динаміка зміни середнього балу за результатами захисту 
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магістерських робіт за спеціальністю “Державне воєнне управління” 

Порівняльна характеристика динаміки середнього балу за результатами 

здавання комплексного екзамену за спеціальністю “Управління у воєнній 

сфері” наведені на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Динаміка зміни середнього балу за результатами здавання 

комплексного екзамену за спеціальністю “Управління у воєнній сфері” 

Порівняльна характеристика динаміки середнього балу за результатами 

захисту магістерських робіт за спеціальністю “Управління у воєнній сфері” 

наведені на рис. 2.4. 
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Рис. 2.4. Динаміка зміни середнього балу за результатами захисту 

магістерських робіт за спеціальністю “Управління у воєнній сфері” 

Порівняльний аналіз динаміки зміни середнього балу за результатами 

атестації дає нам можливість визначити зміни у якості підготовки військових 

фахівців оперативно-стратегічного рівня та визначити цю динаміку у вигляді 

інфограми, яка наведена на рис. 2.5. 
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Рис. 2.5. Зміни у якості підготовки військових фахівців оперативно-

стратегічного рівня 
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Таким чином, аналіз успішності за результатами атестації свідчить про 

відповідну якість підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного 

рівня за спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. 

Наукові дослідження свідчать, що якість підготовки військових фахівців 

органів військового управління характеризується їх потенційними 

можливості щодо реалізації покладених на них завдань та може оцінюватися 

через їх професійну підготовленість з врахуванням нормованого рангу 

кожної посадової особи, яка бере участь в уточненні (прийнятті нового) 

рішення, і його можна знайти за виразом: 

 




К

і

іі

ппрф

ОУ WПК
1

.

, (2.1) 

де К   кількість осіб ОУ, які беруть участь в підготовці даних для 

уточнення (прийняття нового) рішення; 

іП   показник професійної підготовленості і-ї посадової особи; 

iW   нормований ранг і-ї посадової особи, який характеризує її долю в 

загальній сумі рангів, при цьому 
1 iW
. 

Фізичний смисл 
ппрф

ОУК .

 полягає в тому, що він відображає ступінь 

спроможності посадових осіб ОУ підготувати дані для прийняття доцільного 

рішення. Його значення знаходиться в межах 10 .  ппрф

ОУК . 

В якості показників професійної підготовленості посадових осіб обрані 

рівень освіти, практичний досвід у виконанні функціональних обов’язків на 

навчаннях, стаж в займаній посаді, оперативно-стратегічна (оперативно-

тактична) підготовка, вміння використовувати засоби зв’язку та 

автоматизації, знання суміжних функціональних обов’язків і вміння їх 

виконувати. 

Критичний аналіз цієї сукупності показників, які призначені для 

всебічної характеристики підготовленості посадової особи, дозволяє зробити 

висновки про обрання частковими показниками професійної підготовленості 

посадової особи: 

рівень освіти; 

оцінку оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) підготовки; 

оцінку за виконання функціональних обов’язків на навчаннях. 

Значення інтегрального показника професійної підготовленості і-ї 

посадової особи згідно розраховується по формулі: 
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де К  – кількість показників, шт.; 
Ф
ijQ

 – фактична оцінка і-ї посадової особи за j-м показником; 
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jG
 – ваговий знак j-го показника; 


ijQ
 – найвища оцінка j-го показника для і-ї посадової особи. 

Рівень освіти посадової особи є основою його загальної підготовки, 

характеризує широту його кругозору і визначає здатність офіцера до 

творчості в розв’язанні завдань, які перед ним ставляться. Обсяг і складність 

цих завдань для посадових осіб, які займають різний службовий стан, 

неоднаковий і потребує для їх успішного розв’язання різного обсягу знань. 

Тому для оцінки фактичного рівня освіти (
Ф
ОсвQ ) посадові особи доцільно 

розбити на групи і використати метод бальних оцінок.  

Фактична оцінка оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) 

підготовки посадової особи (
Ф
ОТПQ

) визначається як середньоарифметичний 

бал по предметах навчання: 
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 1

, (2.3) 

де n – кількість предметів навчання, шт.; 

іБ – кількість балів по і-му предмету навчання. 

Найвища оцінка оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) 

підготовки посадової особи визначається за формулою: 

 n
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Q
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  1

max

, (2.4) 

де
max
іБ  – максимальна кількість балів по і-му предмету навчання. 

Фактичну оцінку офіцера за виконання функціональних обов’язків на 

навчаннях слід пов’язувати з конкретною його оцінкою на цих навчаннях. 

Для розглянутих показників професійної підготовленості посадових осіб 

в наукових дослідженнях визначені вагові коефіцієнти, які відносно 

характеризують значущість цих показників у формуванні загального рівня 

професійної підготовленості посадової особи. 

Вагові коефіцієнти показників професійної підготовленості посадових 

осіб 

Показники 

( jQ
) 

Ваговий 

коефіцієнт 

( iG
) 

Рівень освіти 0,2 

Оцінка оперативно-стратегічної (оперативно-тактичної) 0,3 

Оцінка за виконання функціональних обов’язків на навчаннях 0,5 
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Результати складання екзаменів та захисту магістерських робіт  у 

2017-2018 навчальному році 
 

Аналіз типів обраних магістерських робіт: 
Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження) – 62; 
Типу “Б” (наукове розроблення орг.-метод. документів КШН) – 12. 
 

Розподіл магістерських робіт за формами дій військ (сил): 
Стабілізаційна операція – 3; 
Оперативне розгортання – 1; 
ППО держави – 4 
Бойові дії ПС - 2 
Оборонна операція – 18; 
Наступальна операція – 1; 
Операції ЗС з відсічі збройної агресії – 4; 
Спеціальна операція ССО – 2; 
АТО – 5; 
Бойові дії ВМС – 4; 
Логістика – 1; 
Забезпечення повсякденної діяльності – 8; 
ТрО -1; 
Інші – 20. 
Актуальність тематик магістерських робіт. 

В загальній кількості магістерських робіт має місце майже рівномірний 

розподіл між тематикою “застосування” і “забезпечення” операцій (бойових 

дій). Зазначене свідчить про те, що питанням “застосування” – не 

надається пріоритет.  

Серед 27 шт. магістерських робіт, які розглядають питання 

застосування, більшість (63%), присвячена оборонній тематиці. Активним 

(наступальним) діям відведено найменша частка (4%).  

Недостатньо приділено уваги проблематиці стратегічного рівня 

(в масштабах Збройних Сил, в цілому) – лише 27%. Не зважаючи на 

оперативно-стратегічний рівень освіти, що здобувають слухачі – майже 

половина тематики присвячена особливостям оперативного рівня (ОК 

(ПвК) – 49%.  

Значна частка робіт (41%) – не відповідає сучасним науковим 

проблемам. Це свідчить про недостатньо якісне наукове супроводження 

розробки тем магістерських робіт.  

Інновації у військовій справі магістерських робіт залишаються поза 

уваги. Лише 7 із наявних тем (14%) містять спроби покращення, втілення 

найкращих ідей у воєнну науку.  

Має місце явний “перекос” в питаннях “недоречного” пріоритету 

абстрактним дослідженням (теоретичним та експериментальним). Лише 

одна із 51 магістерських робіт є науковою розробкою конкретного КШН. 

“Захоплення” розробкою рекомендацій різного толку за напрямками 

досліджень (на основі імовірних теоретичних досліджень) спрямувало 

більшість магістерських робіт в сферу “філософських” розмірковувань. 

Відповідно практичній складовій приділяється недостатньо уваги.  
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Таблиця 2.17 
Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення очної 

до заочної). 

Спеціальність 8.15010081 “Державне воєнне управління 

Спеціальність 074 “Публічне управління та адміністрування” 

 

Спеціалізація “Державне воєнне управління” 

 Спеціальність 074 “Публічне управління та 

адміністрування”Спеціалізація “Управління у воєнній сфері” 

Спеціальність 8.16010101 “Бойове застосування та управління діями 

військових частин Сухопутних військ” 

Спеціальність “Військове управління (за видами  збройних сил)” 

Спеціалізація “Бойове застосування та управління діями військових 

частин механізованих і танкових військ” 
 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Заочна 4 – 4 (100) – – 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
навчання 

Усього 
здавало 

Кількість (%) Середній 
бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

   Заочна 54 15 (25) 35 (65) 4 (10) – 4,2 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 10 4 (40) 6 (60) – – 4,4 

Заочна 1 - 1(100) – – 4 

Форма 

навчання 

Усього 

захищал

о 

Кількість (%) Середні

й 

бал 
“відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 3  2 (66,6) 1 (33,3) – 3,7 

Заочна  –  – –  

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна  2 1 (50) 1 (50) – – 4,5 
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АНАЛІЗ тем МР для слухачів (ОСР) 

І. Тематика: 
ЗАСТОСУВАННЯ (27): 

наступ – 1;  
оборона – 17; 
стабілізаційні дії – 6; 
спеціальні операції – 3. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (інше) – 24. 

ІІ. Масштаб (обсяг): 
ЗС України – 14; 
види (роди) військ (сил) – 9;  
ОК (ПвК) – 25; 
бригади (полки) – 3. 
 

Органи  
військового 
управління, 

військові 
частини 

(підрозділи) 

Застосування  Забезпечення (інше)  Прим. 
Наступ  

НО 
Оборона (ОО) Стабілізаційні 

дії (СтО) 
Спеціал. 
операція 

АТО 
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о
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Т

З
 (

Т
З

) 

ЗС України              14* 30  20* 
 

1*, 
3* 

2* 31,32, 
35 

25*,33, 
34, 

46*,50* 

14 

Види (роди) військ (сил) 
Угр. в(с) ВМС  29*         27     28*      3 
Сили СпО           17*           1 
ОУВ (с) 49*               51*     43* 3 
Угруп. РВіА  38 36                   2 

ОК (ПвК) 
Угр. в(с) ОК  13*,16*, 48 4* 5 12,37 18*, 

19 
8 6 7* 15  44* 42*       9 10*,11*, 

45,47* 
20 

ПвК  24,26*     23*   22* 21*           5 
Бригади (полки) 

ОбПВЗ ГШ         39*,40*             2 
рвп  41                    1 
Всього  1 8 2 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 4 10  

1 17 6 3 24 51 
* – тема МР відповідає сучасним науковим проблемам визначених в ГШ (МОУ) 
1– в темі МР присутня інновація 

Додаток №1 
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Рис. 2.6. Відповідність тематики МР 
сучасним науковим проблемам визначених ГШ (МОУ) 

Рис. 2.7.  ІННОВАЦІЇ в темах МР 

Теми МР, які відповідають сучасним 
науковим проблемам – 30. 

Інші – 21. 
 

Наявність інновацій в МР – 7. 
Інші – 44. 
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Рис. 2.8.  Відповідність сучасним науковим проблемам                  Рис. 2.9.  Інноваційна тематика 
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АНАЛІЗ тем МР для слухачів (ОСР) по формам 
Органи  

військового управління, 
військові частини 

(підрозділи) 

Теоретичне та експериментальне дослідження актуальних  
питань воєнного мистецтва тощо 

Наукове розроблення організаційно-мето 
дичних документів навчань (тренувань) 
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ЗС України 1*,2*,3*,20*,25*,31,32,33, 
35,46*,50* 

 34, 
 

 14*   30  14 

Види (роди) військ (сил) 
Угр. в(с) ВМС 27,28*,29*         3 

Сили СпО       17*   1 

ОУВ (с) 43*,51*        49* 3 
Угруп. РВіА 36,38         2 

ОК (ПвК) 

Угр. в(с) ОК 4*,5,6,7*,8,10*,11*,12,13*, 
18*,37,42*,44*,45,47*,48, 

  15, 
16* 

19 9    20 

ПвК 22*,23*,26*    21*  24   5 

Бригади (полки) 

ОбПВЗ ГШ  39*   40*     2 
рвп  41        1 

Всього  37 2 1 2 4 1 2 1 1  

50 1 51 
* – тема МР відповідає сучасним науковим проблемам визначених в ГШ (МОУ) 
1– в темі МР присутня інновація   
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V. РОЗПОДІЛ  
МР по визначеним формам 

теоретичне та експериментальне дослідження – 50; 
наукове розроблення організаційно-методичних 

документів для проведення навчань (тренувань) – 1; 
всього – 51 тема МР. 

 
VІ. РОЗПОДІЛ  

МР по напрямкам досліджень 

  

 
 
Напрямки досліджень: 
-рекомендації – 37; 
- застосування – 2; 
- показники – 1; 
- ведення – 2; 
- планування – 4; 
- оперативне 
розгортання  – 1; 
- підготовка та 
застосування в(с) – 2; 
- оптимізація 
співвідношення – 1. 
 

 
Рис. 2.10.  Розрозподіл магістерських робіт по              Рис. 2.11.  Напрямки досліджень 
                   визначеним формам 
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АНАЛІЗ 
тем МР для слухачів (ОСР) по формам 

 
Недоліки, які виявлені під час захисту магістерських робіт: 

у магістерських роботах тема роботи в основному розкривається, але мають 

місце недоліки змістовного характеру; 

відсутня логічність та послідовність викладення матеріалу роботи, який 

носить переважно описовий характер; 

наочні матеріали не у повній мірі відображають зміст наданої магістерської 

роботи; 

Органи  
військового управління, 

військові частини 
(підрозділи) 

Теоретичне та експериментальне дослідження актуальних  
питань воєнного мистецтва тощо 

Наукове 
розроблення 
організацій-
но-методич- 

них доку-
ментів 
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(тренувань) 
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ЗС України 1*,2*,3*,20* 
,25*, 

31,32,33, 
35,46*,50* 

 34, 
 

 14*   30  14 

Види (роди) військ (сил) 
Угр. в(с) ВМС 27,28*,29*         3 
Сили СпО       17*   1 
ОУВ (с) 43*,51*        49* 3 
Угруп. РВіА 36,38         2 

ОК (ПвК) 
Угр. в(с) ОК 4*,5,6,7*,8, 

10*,11*, 
12,13*, 

18*,37,42*, 
44*,45, 
47*,48, 

  15, 
16* 

19 9    20 

ПвК 22*,23*,26*    21*  24   5 
Бригади (полки) 

ОбПВЗ ГШ  39*   40*     2 
рвп  41        1 
Всього  37 2 1 2 4 1 2 1 1  

50 1 51 
* – тема МР відповідає сучасним науковим проблемам визначених в ГШ (МОУ) 
1– в темі МР присутня інновація   
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в більшості робіт використовується застарілий статистичний матеріал; 

слухачі заочної форми навчання прийому 2015 року слабо володіють 

методичними підходами при проведенні досліджень, наукову складову часто 

намагаються замінити практичними але малообґрунтованими положеннями; 

під час розроблення матеріалів КШН (КШТ) слухачів планують методику 

“перевірочного КНШ” і основною метою ставлять перевірку рівня 

підготовленості органів військового управління. Такий вид КШН (КШТ) жодним 

документом не передбачений. Основною метою повинно бути навчання, 

злагодження, а вже другорядною – перевірка. Причина в тому, що за такою 

методикою проводяться навчання у військах. 

З метою удосконалення процесу організації магістерських робіт в 

контексті виявлених проблемних питань під час атестації 2018 року 

пропонується: 

забезпечити своєчасне надання до Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського сучасних керівних документів Міністерства 

оборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо функціонування 

Збройних Сил України у достатній кількості; 

під час підготовки та погодження тематики магістерських робіт, а також під 

час підготовки завдань слухачам на розроблення магістерської роботи 

начальникам кафедр, керівникам розроблення магістерських робіт точно і вірно 

визначати мету роботи, об’єкт та предмет дослідження; 

начальникам кафедр суворо слідкувати за правильністю оформлення 

магістерських робіт відповідно до ДСТУ; 

керівникам магістерських робіт добуватися використання слухачами під час 

дослідження сучасних аналітичних та методологічних інструментів; 

начальникам кафедр та керівникам розроблення магістерських робіт 

контролювати формулювання слухачами висновків на основі якісно опрацьованої 

інформаційної бази, а практичні рекомендації мали дійсно практичну цінність і 

містили розрахунки показників їх ефективності; 

планувати не менш ніж три тижні наприкінці навчання на завершення 

розроблення магістерських робіт; 

для запобігання зниження рівня підготовки магістерських робіт залучати до 

обговорення тематики магістерських робіт методичну раду університету. 
Аналіз складання комплексного екзамену 
Позитивне під час складання комплексного екзамену: 
слухачі в доповідях врахували особистий практичний досвід та навели 

приклади із їх практичної діяльності під час виконання бойових та службових 
завдань в зоні АТО. Під час доповідей слухачі показали достатньо сформовані 
знання з теорії воєнного мистецтва, а також з основних положень діючих керівних 
документів з питань оборони держави, підготовки та застосування ЗС України.  

Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену: 
недостатні знання слухачів щодо обґрунтування замислу оперативно 

тактичними розрахунками. Окремі слухачі слабо володіють методикою 
обґрунтування замислу на подальші дії по обстановці шляхом проведення 
оперативно-тактичних розрахунків, а саме при визначені затрат часу на виконання 
заходів щодо подальших дій ОУВ(сил) в ході ведення операції. 

Екзаменаційна комісія рекомендує: 
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під час практичних занять в ході відпрацювання оперативно-стратегічних і 
оперативно-тактичних задач використовувати АСУВ “Славутич”. 

Таблиця 2.18 

Спеціалізація “Управління у воєнній сфері” 
Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 4  4 (100)   4,0 

Заочна 1 – 1 (100) – – 4,0 

 

Позитивне під час складання комплексного екзамену: слухачі володіють 

глибокими і міцними теоретичними знаннями, здатні аргументовано їх 

використовувати. Розрахунки практичної задачі провели вірно. Доповіді щодо 

обґрунтування визначених у задачі елементів здійснили у логічній послідовності 

та в повному обсязі. 

Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену:  

під час відповіді на питання слухачі говорять швидко та не виділяють 

головне; 

не посилаються в ході доповіді на керівні документи, лише після 

додаткового питання про нормативну правову базу з зазначеного питання; 

не пов’язують свій практичний досвід в роботі із відповідними питаннями в 

білетах;  

Кращі знання слухачі показали з першого розділу, який містить питання 

загальної підготовки з навчальних дисциплін: “Актуальні проблеми управління 

економікою” (кафедра економіки та фінансового забезпечення), “Військове 

законодавство та міжнародне право” (кафедра правового забезпечення), “Теорія 

державного управління” (кафедра управління військами), “Історія війн і воєнного 

мистецтва” (кафедра історії війн і воєнного мистецтва) та другого розділу, який 

містить питання професійної підготовки з навчальних дисциплін: “Стратегія 

національної безпеки та оборони держави” (кафедра стратегії національної 

безпеки та оборони), “Основи оперативного мистецтва” (кафедра оперативного 

мистецтва), Міжнародні відносини та зовнішня політика України” (кафедра 

стратегії національної безпеки та оборони), “Інформаційна безпека держави у 

воєнній сфері” (кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки). 

Гірші знання показали з третього розділу, який містить питання військово-

професійної підготовки з навчальних дисциплін: “Управління Збройними Силами 

України” (кафедра управління військами), “Повсякденна діяльність ЗС України” 

(кафедра керівництва військами (силами) в мирний час), “Основи застосування 

ПС” (кафедра Повітряних Сил), “Основи застосування Сухопутних військ 

Збройних Сил України” (кафедра Сухопутних військ); “Основи застосування 

ВМС” (кафедра Військово-Морських Сил), “Основи застосування ракетних військ 

і артилерії в операціях” (кафедра ракетних військ і артилерії), “Оперативне 

забезпечення військ (сил) в операціях” (кафедра оперативного та бойового 

забезпечення), “Воєнна розвідка” (кафедра розвідки), “Основи тилового та 

медичне забезпечення військ (сил)” (кафедри тилового забезпечення), “Основи 

технічного забезпечення” (кафедра технічного забезпечення), “Організація зв’язку 

та автоматизації управління військами (силами)” (кафедра зв’язку та АСУ), 
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“Застосування космічних систем в інтересах національної оборони” (кафедра 

застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення), “Морально-

психологічне забезпечення в ЗС України” (кафедра морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ), “Основи застосування високомобільних 

десантних військ” (кафедра високомобільних десантних військ та сил спеціальних 

операцій). 

Рівень підготовки слухачів загалом відповідає вимогам професійних 

стандартів  та освітньо-професійних програм і оцінюється на “добре”. 

Командно-методичні навички слухачів сформовані відповідно освітньо-

професійних програм. 

Навчальні план-програми та програми навчання слухачами виконані в 

повному обсязі. В той же час, якість підготовки слухачів заочної форми навчання 

значно нижче ніж очної. 

Освітній процес організований відповідно до вимог чинного законодавства, 

відомчих керівних документів та внутрішніх керівних документів університету. 

Навчально-методична та навчально-матеріальна бази відповідають вимогам 

сучасної вищої військової школи і програмам навчання. 

Екзаменаційна підкомісія рекомендує:  

1. В освітньому процесі збільшити кількість занять спрямованих на 

вироблення у слухачів власних поглядів на проблеми, що розкриваються в 

освітній діяльності (круглі столи, семінари, есе тощо).  

2. З метою доведення до слухачів поглядів, рішень керівництва 

Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України на 

зміни пов’язані із життєдіяльністю військ (сил) своєчасно надсилати їх до 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. 

Таблиця 2.19 
 

Спеціальність 8.15010081 “Державне воєнне управління” 

 

 

 

 
 

Позитивне під час складання комплексного екзамену: більшість відповідей 

слухачів ґрунтувалися на достатньо високому рівні знань з теорії воєнного 

мистецтва, а також з питань забезпечення національної безпеки та оборони 

держави, підготовки й застосування ЗС України, ІВФ та ПрО.  

Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену: 

слухачі показали недостатні навички у формулюванні висновків з питань, 

що розглядалися; 

в процесі вироблення замислу застосування військ ОУВ (с) слухачі не 

повною мірою враховували особливості застосування сил і засобів видів ЗС та 

родів військ, а також зосереджували увагу на головному напрямку, при цьому не 

достатньо приділяли уваги діям військ на інших напрямках.  

слухачі недостатньо навчені визначати заходи безпеки застосування військ 

в операції; 

недостатньо володіють теоретичними знаннями та практичними навичками 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Заочна 53 9 (17) 41 (77,4) 3(5,6) – 4,11 



 119 

щодо обґрунтування та доповіді замислу на подальші дії в операції оперативного 

угруповання військ (сил). 

Екзаменаційна підкомісія рекомендує: 

приділити більше уваги удосконаленню навичок слухачів щодо 

формулювання аналітичних висновків з оцінювання обстановки, виявлення 

проблем та ухвалення обґрунтованих рішень; 

практикувати проведення оперативних “летючок”; 

надавати слухачам один день щотижня на самостійну підготовку; 

збільшити кількість занять спрямованих на вироблення у слухачів власних 

поглядів на проблеми застосування військ (сил) в операціях та шляхи їх 

вирішення. 

Слухачі оперативно-стратегічного рівня підготовки відповідально 

віднеслись до підготовки відповідей на визначені питання. При цьому відповіді на 

питання комплексного екзамену базувалися на знанні нормативно-правових актів, 

матеріалах, які надавались в процесі освоєння навчальних дисциплін та 

враховували особистий досвід практичного виконання бойових та службових 

завдань в зоні АТО. Крім того, доповідались пропозиції щодо покращення 

нормативно-правового забезпечення діяльності військ (сил). 

За підсумками складання комплексного екзамену слухачами ОСР 

можливо зробити наступні висновки: 

в цілому слухачі опанували робочі програми навчальних дисциплін і 

показали добрі результати; 

гірше слухачі підготовлені щодо практичної роботи на посаді командувача 

ОУВ(с) при визначенні рішень по обстановці, що склалася в ході ведення 

оборонної та контрнаступальної операції; 

слухачі показали недостатні знання щодо визначення порядку застосування 

та завдань військовим частинам тактичної авіації та РВіА з метою досягнення 

вогневої переваги над противником і особливо переваги в повітрі при підготовці 

та нанесенні контрударів та вводу в операцію других ешелонів ОУВ(с). 

В процесі проведення контрольних заходів теоретичної підготовки та 

практичних навичок слухачів встановлено, що теоретичний рівень відповідає 

вимогам програм навчальних дисциплін та забезпечує можливість якісно 

виконувати обов’язки за визначеними посадами. 

Разом з тим, практична складова виучки слухачів потребує покращення. 

Зокрема, обґрунтування основних положень замислу на подальші дії та практики 

його доповіді старшому начальнику. Слухачі якісно опанували адаптовані 

тактичні знаки країн членів НАТО. 

Результати комплексних екзаменів показали, що у слухачів сформовані 

командно-методичні навички, які відповідають вимогам програм навчальних 

дисциплін оперативно-стратегічного рівня підготовки. Разом з тим, доцільно 

звернути увагу на необхідність вивчення і використання методів оцінювання й 

обґрунтування основних положень замислу. 

Основною причиною недостатнього рівня обґрунтованості складових 

замислу є відсутність у слухачів навичок використання сучасних методик під час 

оперативного планування операцій.  

Крім того, під час підготовки слухачів з окремих навчальних дисциплін 
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виявлені наступні недоліки:  

недостатні знання характеру дій збройних сил РФ, а саме, основних 

положень його оперативного мистецтва, характеру можливих форм і способів 

застосування військ (сил) та основних оперативних показників в ході ведення 

наступальних і оборонних операцій; 

недостатні практичні навички та теоретичні знання для визначення завдань 

забезпечення безпеки застосування військ (сил) та їх захисту при підготовці та в 

ході ведення операцій. 

У відповідності до результатів отриманих слухачами в ході комплексного 

екзамену загальна характеристика знань та практичних навичок слухачів цілком 

позитивна, якість підготовки слухачів заочної форми навчання дещо нижча по 

відношенню до слухачів денної форми навчання. З причин великого відриву 

слухачів заочної форми навчання від занять на підсумкових та установчих зборах, 

під час відпрацювання оперативно-стратегічних та стратегічних задач. Даний 

відрив слухачів іде за проханнями їх командирів (начальників). 

Навчально-методична та матеріально-технічна база університету в цілому 

відповідає вимогам сучасної вищої військової школи та програмам навчання, але 

потребує удосконалення, особливо у сфері пунктів управління, АСУВ, сучасної 

системи зв’язку, розробки сучасних математичних комп’ютерних моделей та 

розрахункових задач. Навчально-методичну та матеріально-технічну базу 

університету удосконалювати шляхом запровадження на навчальних командних 

пунктах сучасних засобів зв’язку, АСУВ та програмно-математичного 

забезпечення, які реально використовуються або плануються до використання у 

військах (силах). 

З метою усунення виявлених недоліків в ході комплексного екзамену 

під час роботи екзаменаційної комісії пропонуються відповідні рекомендації 

щодо удосконалення освітнього процесу, змісту навчання та підвищення якості 

підготовки слухачів: 
з метою підвищення практичної складової підготовки слухачів додатково 

включити в програму навчальної дисципліни “Оперативне мистецтво” практичну 
складову, а саме відпрацювання оперативної  “літучки”;  

оперативно-стратегічні задачі проводити з обов’язковим використанням 
АСУВ “Славутич”; 

спланувати проведення занять, спрямованих на вироблення навичок 
слухачів щодо обґрунтування замислів операцій відповідними оперативно-
тактичними розрахунками з застосуванням АСУВ “Славутич”; 

надати слухачам в розкладі занять на самостійну підготовку один день 
щотижня. 

Аналіз змісту відпрацювання робочих програм навчальних дисциплін. 
Порівняльний аналіз розподілу навчального часу робочих програм 

навчальних дисциплін Стратегії національної безпеки та оборони держави і 
Оперативне мистецтво за спеціалізацією – Державне воєнне управління, очна 
форма навчання: 
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Форми вивчення 
дисциплін 

Стратегія національної 
безпеки та оборони 

держави 
Оперативне мистецтво Пропозиції 

Усього 360 (-30) 330 (+30) 
Збільшити кількість 

годин ОМ  

Під керівництвом НПП 174 158  
Самостійна робота 186 172  

Лекції 38 (21%) 36 (22%)  
Семінарські заняття 

(круглі столи) 
28 42  

Групові заняття  28 (-18) 
- (+18) 

перерозподіл 

Групові вправи 40 60  
Практичні заняття  4 -  

КШН 24 (-12) 
- (+12) 

перерозподіл 

Розрахунково-графічна 
робота (курсова робота) 

4 10  

Диференційований залік 8 10  

заочна форма навчання: 

Форми вивчення 
дисциплін 

Стратегія національної 
безпеки та оборони 

держави 
Оперативне мистецтво Пропозиції 

Усього 360 (-10) 330 (+10) 
Збільшити кількість 

годин ОМ  

Під керівництвом НПП 86 68  

Самостійна робота 274 262  
Лекції 32 (37%) 22 (32%)  

Семінарські заняття 
(круглі столи) 

20 (-6) 14 перерозподіл 

Групові заняття  8 (-4) 
- (+10) 

перерозподіл 

Групові вправи 14 20  

Практичні заняття  2 -  
КШН - -  

Розрахунково-графічна 
робота 

(курсова робота) 
4 8  

Диференційований залік 6 4  

Пропозиції щодо внесення змін в часових показниках, зміненню форм 
навчання, тематики навчальних дисциплін. 

Пропонується: організувати внесення змін до робочих програм навчальних 
дисциплін щодо перерозподілу часу з дисципліни Стратегії національної 
безпеки та оборони держави на Оперативне мистецтво за спеціалізацією – 
Державне воєнне управління в розрізі 30 год. очна форма навчання та 10 год. 
заочна форма навчання. 

на факультативних заняттях (курс 30 годин) розглянути методики 
підготовки та проведення заходів колективної підготовки органів військового 
управління (РШТ, СШТ, КШТ, ТСН, КШН, ВГ). В першу чергу удосконалити 
компетентності слухачів у вірному формулюванні теми, етапів (питань), 
навчальних, виховних та дослідницьких цілей, визначення складу тих хто 
навчається та необхідного ресурсу, обрання найбільш ефективної методики 
проведення. Форми занять - ГЗ,ПЗ . 

Доцільність таких занять обумовлюється недоліками у відпрацюванні 
заходів колективної підготовки: 

неврахування умов проведення заходу визначеного керівником у завданні. 
Наприклад в умовах інформаційного впливу противника; кібератак; «гібридної» 
війни; на урбанізованих територіях тощо; 
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невірно визначених етапів навчання які не відповідають темі у повному 
обсязі. Наприклад тема «Підготовка і ведення …», а етапи стосуються тільки 
веденню та ін. 

З метою забезпечення розроблення слухачами рекомендацій з удосконалення 
предмету дослідження обраного у магістерській роботі доцільно кожну навчальну 
дисципліну закінчувати лекцією «Тенденції розвитку … (предмет вивчення 
навчальної дисципліни) в ЗС Україні та ЗС провідних країн світу» (варіант). 
Основну увагу у лекціях приділяти впровадженню високих технологій, 
ефективних методів роботи на базі АСУ тощо.  

Доцільність такої лекції обумовлена тим, що в деяких випадках слухачі в 
магістерських роботах типу А пропонують рекомендації, які вже впроваджені в 
практику діяльності військ (сил) або наведені у керівних документах (настановах, 
інструкціях, порадниках тощо). 

Удосконалити порядок залучення до навчального процесу керівного складу 
МОУ, ГШ, командувань видів (родів)військ та ін. Передбачити проведення різних 
видів занять керівним складом тільки у сітці розкладу і по тематиці визначеної 
робочою програмою навчальної дисципліни. Такі заняття необхідно робити 
відкритими на які доцільно залучати НПП кафедри та Університету 

 

2.2. Порівняльний аналіз якості підготовки військових фахівців 

оперативно-тактичного рівня за спеціальністю “Військове управління (за 

видами збройних сил)”  
Результати захисту магістерських робіт 

Слухачами командно-штабного інституту застосування військ (сил) були 
розроблені магістерські роботи двох типів: 

розроблення документів для проведення заходів бойової підготовки; 
обґрунтування рекомендацій щодо підвищення ефективності дій військ.  
Тематика магістерських робіт слухачів Командно-штабного інституту 

наведена у табл. 2.20. 
Таблиця 2.20 

Тематика магістерських робіт 
Тематика тем магістерських робіт слухачів 

В
сь

о
го

  
м

аг
іс

те
р
сь

к
и

х
 р

о
б
іт

 
 Навчальна 

група 

Розроблення організаційно-методичних 
документів для проведення КШН 

Обгрунтування рекомендацій, щодо 
виконання бойових завдань 

Вид бойових дій Вид бойових дій 
Насту-

пальний 
бій 

Оборонний 
бій 

Стабіліза-
ційні дії 

Всьо
го 

Наступаль
ний бій 

Оборонний 
бій 

Стабілі-
заційні 

дії 
Всього 

За фахівців 

МВТВ 6 12 13 31 2 4 4 10 41 

За фахівців 

ППО 2 5  7     7 

За РВіА 8 12 3 23 3 1 1 5 28 
За ВДВ 1 2 4 7 3 1 1 5 12 
За Розв  2  2  10 3 13 15 
За ВМС  2 7 9  8  8 17 
За КВ(с) 

МЧ 
1 1  2 4 4 3 11 13 

Інші       3 5 8 8 

Всього за 
КШІ 

18 36 27 81 12 31 17 60 141 
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Результати захисту магістерських робіт слухачами командно-штабного 

інституту застосування військ (сил) наведені в табл. 2.21 

Таблиця 2.21 

Результати захисту магістерських робіт 
 

ВСЬОГО 
СЕРЕДНІЙ 

БАЛ 

ОЦІНКИ 

“5” “4” “3” “2” 

Захист 

магістерської 

роботи 

141 3,79 19 73 49 – 

 

Позитивне у захисті магістерських робіт: 

в розроблених слухачами документах для проведення командо-штабних 

навчань частково врахований досвід антитерористичної операції; 

слухачі показали знання змісту способів ведення бою; 

у деяких роботах містяться матеріали, які можна використовувати у 

практичних діях військових частин, підрозділів. 

Недоліки, які були виявлені під час захисту магістерських робіт: 

матеріали узагальнення досвіду бойових дій в антитерористичній 

операції в магістерських роботах вивчаються поверхнево та не враховуються 

під час розроблення командно-штабних навчань, обмежена кількість слухачів 

під час дослідження використовували особистий досвід та приклади дій 

військових частин та підрозділів за досвідом антитерористичної операції; 

не у всіх  завданнях на магістерські роботи за формою командно-

штабних навчань не передбачалось розроблення “Плану нарощування 

обстановки ”; 

в етапах деяких командно-штабних навчань відображаються питання, 

які не передбачені темою командно-штабного навчання; 

слухачі мають низькі навички розподілу часу для відпрацювання питань 

етапів командо-штабних навчань; 

не всі розроблені слухачами рекомендації обґрунтовані, мають 

практичні цінності та зв’язок з документами, розробленими для проведення 

командно-штабного навчання,  в окремих роботах відсутній зв'язок між 

розділами роботи; 

аналіз керівних документів проводиться поверхнево або взагалі не 

проводиться, більшість рекомендацій, які розроблені слухачами, переписані з 

існуючих джерел (статутів, посібників); 

рекомендації,  які розробляються  в магістерських роботах не 

обґрунтовані розрахунками відповідно до створеної оперативно-тактичної 

обстановки;  

зміст питань, які визначені для відпрацювання згідно тем магістерських 

робіт, розкриті не в повній мірі; 

більшість слухачів під час захисту магістерської роботи читають 

доповіді; мають низькі навички з “читання” топографічної карти. 
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Пропозиції: 

1. Під час визначення тематики магістерських робіт доцільно теми 

розподіляти пропорційно до видів бойових дій (наступальний бій, оборонний 

бій, стабілізаційні дії). Включити до тематики магістерських робіт теми, які 

передбачають розроблення документів для проведення батальйонних 

тактичних навчань.  

2. Включити в перелік документів при розробленні магістерських робіт 

за формою командно-штабного навчання обов’язкове відпрацювання “Плану 

нарощування обстановки” (на етап управління або декілька питань етапу 

управління). 

3. Збільшити час вивчення питань підготовки та проведення командно-

штабних навчань. 

4. Під час проведення аналізу чинників та розроблення рекомендацій 

більш детально вивчати та використовувати досвід операції Об’єднаних сил 

та антитерористичної операції на сході України. 

5. Внести зміни в затверджену тематику магістерських робіт слухачів, в 

подальшому тематику розробляти замовнику при погоджені з Національним 

університетом оборони України імені Івана Черняховського на підставі 

реальних проблем застосування військ, заходів підготовки військ. 

6. Під час розробки тематики магістерських робіт передбачати їх 

комплексність та взаємопов’язаність між рівнями підготовки (оперативно-

стратегічний, оперативно-тактичний, тактичний) та між видами Збройних 

Сил України (родами військ) з використанням єдиного оперативно-

стратегічного (оперативно-тактичного) фону. 

7. При відпрацюванні магістерських робіт мати за мету не створення 

повного пакету необхідних документів для проведення будь-якого навчання, 

а виявлення проблемних та таких, що викликають протиріччя в теорії та 

практиці, положень керівних документів і розроблення обґрунтованих 

пропозицій щодо їх усунення (корегування) з відповідним прикладом їх 

реалізації. 

8. Вибір тем магістерських робіт слухачами має відбуватися не у 

жовтні місяці на першому курсі, а у січні-лютому, коли слухачі розпочали 

вивчати дисципліни циклу “Військово-професійної підготовки” та мають 

уяву відносно теми своєї майбутньої магістерської роботи. 

9. Теми магістерських робіт слухачами мають обиратися з урахуванням 

їх майбутнього призначення на посади після закінчення навчання в 

університеті. 

10. Запровадити, як варіант, щорічне (до 1 вересня) уточнення 

(узгодження) із замовниками тем магістерських робіт, бази даних діючих 

керівних документів. 

 Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

Теоретична частина комплексного екзамену складалась із відповідей на 

питання трьох розділів програм, які були розроблені для слухачів різних 
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спеціальностей і спеціалізацій. Результати складання теоретичної частини 

комплексного екзамену слухачами КШІЗВ(С) наведені у табл. 2.22. 

Таблиця 2.22 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

слухачами командно-штабного інституту застосування військ (сил) 
 

ВСЬОГО 
СЕРЕДНІЙ 

БАЛ 

ОЦІНКИ 

“5” “4” “3” “2” 

Комплексний 

екзамен 

(теоретична 

частина) 

141 3,83 23 71 47 - 

Слухачі показали кращі знання з навчальних дисциплін “Управління 

військами та служба штабів”, “Застосування Сухопутних військ”, 

“Застосування Високомобільних десантних військ”, “Загальна тактика”.  

Гірші знання – з навчальних дисциплін “Бойове застосування ракетних 

військ і артилерії у бою і операціях”, “Оперативне та бойове забезпечення дій 

Сухопутних військ”, “Повсякденна діяльність військових частин”, “Методика 

підготовки військових частин механізованих і танкових військ”. 

Недоліки:    

недостатні знання існуючої системи бойової підготовки військ; 

недостатні знання питань організації ведення розвідки з використанням 

безпілотних літальних апаратів та боротьби з безпілотними літальними 

апаратами противника; 

не всі слухачі змогли доповісти особливості виконання бойових завдань 

підрозділами під час проведення антитерористичної операції, не всі 

приводять приклади дій військ в  АТО; 

деякі слухачі не в повному обсязі засвоїли питання підготовки і ведення 

бойових дій. 

Пропозиції: спрямувати слухачів університету на більш глибоке 

вивчення досвіду дій військ в операції Об’єднаних сил (антитерористичній 

операції). 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 

виконували завдання, за якими необхідно було визначити замисел бою (дій),  

оформити його графічну частину, доповісти замисел старшому начальнику та 

прийняти рішення за обстановкою, яка виникла на певний час.  

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

наведені у табл. 2.23 

Таблиця 2.23 

Оцінка за практичну частину комплексного екзамену 
 

ВСЬОГО 
СЕРЕДНІЙ 

БАЛ 

ОЦІНКИ 

“5” “4” “3” “2” 

Комплексний 

екзамен 

(практична 

частина) 

141 3,79 20 73 48 - 
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Під час складання практичної частини комплексного екзамену виявлені 

такі основні проблемні питання: не всі слухачі можуть спрогнозувати 

можливий характер дій противника, швидко та обґрунтовано визначити 

замисел дій, доповісти обстановку, яка склалася,  та визначити рішення по 

цій обстановці. 

Позитивним є те, що графічні частини замислів слухачів були 

відпрацьовані з належній якістю. 

Недоліки:    

під час практичної частини комплексного екзамену окремі слухачі 

показали недостатні практичні уміння в оформленні бойових графічних 

документів відповідно до вимог нових керівних документів, а також 

недостатні вміння доповідати замисел бою; 

не всі слухачі здатні проводити розрахунки бойових можливостей 

військових частин та підрозділів; 

в ході проведення екзаменаційної літучки під час вироблення замислу 

оборонного, наступального бою, стабілізаційних дій слухачі діють дещо 

шаблонно; 

на графічній частині замислів не всі відображують питання вогневого 

ураження противника; 

навіть за умов  теоретичного знання тих чи інших питань слухачі не 

завжди можуть швидко проаналізувати обстановку та зробити обґрунтовані 

висновки.  

Пропозиції: збільшити кількість занять, в ході яких слухачі повинні 

приймати рішення за обстановкою. 

Результати складання комплексного екзамену слухачами  

Результати складання комплексного екзамену слухачами командно-

штабного інституту застосування військ (сил)  наведені у табл. 2.24 

Таблиця 2.24 
 

ВСЬОГО 
СЕРЕДНІЙ 

БАЛ 

ОЦІНКИ 

“5” “4” “3” “2” 

Комплексний 

екзамен 

(практична 

частина) 

141 3,83 23 71 47 - 

Вивчення  програм  навчальних дисциплін  

Встановлено, що на основі професійного стандарту у Національному 

університеті оборони України імені Івана Черняховського розроблені 

освітньо-професійні програми офіцера оперативно-тактичного рівня ЗС 

України. 

На кафедрах розроблені програми навчальних дисциплін та робочі 

програми навчальних дисциплін. 

Розподіл навчального часу за видами навчальних занять за начальними 

дисциплінами наведений у табл. 2.25 та на рис. 2.12. 
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Таблиця 2.25 

Розподіл навчального часу за видами навчальних занять 
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П
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за
н

ят
тя

 

В
о
єн

н
і 

іг
р
и

 

Т
ак

ти
ч
н

і 

л
іт

у
ч

к
и

 

Кафедра Сухопутних військ 

Застосування 
Сухопутних військ 

180 
180 

(100%) 

90 

(50%) 

36 

(40%) 

18 

(20%) 

6 

(7%) 

24 

(26%) 
- - - 

6 

(7%) 

Загальна тактика 600 
276 

(46%) 

324 

(54%) 

16 

(6%) 

36 

(13%) 

14  

(12%) 

130 

(48%) 

10 

(4%) 

6  

(4%) 

34 

(12%) 
- 

Бойове застосування 
військ ППО СВ 

390 
182 

(52%) 

208 

(48%) 

18 

(10%) 

12 

(6%) 

106 

(66%)  

8 

(3%) 

20 

(11%) 

8 

(3%) 

2 

(1%) 

8 

(3%) 

Розвідка повітряного 
противника у 

військах ППО СВ 
90 

42 

(47%) 

48 

(53%) 
- 

8 

(20%) 

20 

(50%) 

10 

(25%) 
- - - 

2 

(5%) 

Управління вогнем 
підрозділів, в/ч ППО 

СВ 
90 

42 

(47%) 

48 

(53%) 
- 

2 

(5%) 

20 

(50%) 

10 

(25%) 

6 

(15%) 
- - 

2 

(5%) 

Бойове застосування 
авіації СВ у бою і 

операції 

324 

 

76 

24% 
34 42 

248 

77% 
17 21 

16 

5% 

18 

6% 

10 

3% 

8 

3% 

Матеріально-

технічне 
забезпечення у в/ч 

авіації СВ 

135 

 

28 

28% 
10 18 

107 

79% 
5 9 

8 

6% 

6 

4% 

12 

9% 
 

Кафедра РВіА 

Бойове застосування 

РВіА в бою і 
операціях 

390 
182 

(47%) 

208 

(53%) 

24 

(6%) 

4 

(1%) 

4 

(1%) 

46 

(12%) 

94 

(24%) 
- - 

10 

(3%) 

Артилерійська 
розвідка 

90 
42 

(47%) 

48 

(53%) 

4 

(4%) 

2 

(2%) 

2 

(2%) 

14 

(16%) 

18 

(20%) 
- - 

2 

(3%) 

Управління 
ракетними ударами і 

вогнем артилерії 
120 

54 

(45%) 

66 

(55%) 

2 

(2%) 
- - - 

48 

(40%) 
- - 

4 

(3%) 

Основи теорії 
стрільби артилерії і 
пусків ракет 

90 
40 

(44%) 

50 

(56%) 

12 

(13%) 
- - - 

24 

(26%) 
- - 

4 

(5%) 

Кафедра розвідки  

Розвідка та іноземні 
армії 

90 
40 

(45%) 

46 

(51%) 

86 

(40%) 

4 

(1%) 

8 

(2%) 

12 

(3%) 

8 

(2%) 
- - 

4 

(4%) 

 
Розвідка в бою та 
операціях 

330 
142 

(43%) 

174 

53% 

14 

(10%) 

16 

(11%) 

38 

(27%) 

74 

(52%) 

4 (6) 

(1%) 

10 

(3%) 
- - 

Сучасний стан та 
перспективи 
розвитку 

120 
48 

(40%) 

66 

54% 

8 

(10%) 

18 

(11%) 

16 

(27%) 

24 

(52%) 

2  

(2%) 

4 

(3%) 
- - 

Бойове застосування 
сил і засобів РЕР 

360 
208  

(58%) 

146 

(41%) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 
- - - - - 
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Рис. 2.12. Розподіл навчального часу за видами занять навчальних дисциплін 

командно-штабного інституту застосування військ (сил) 

Слід зауважити, що зі слухачами заочної форми навчання проводиться 

лише 40-45% навчальних занять практичної спрямованості у порівнянні зі 

слухачами денної форми навчання. Неможливість більшої кількості слухачів-

заочників якісно вивчити навчальний матеріал, який винесений на 

міжзборовий період, а також відносно мала кількість навчальних занять під 

керівництвом викладача призводить до неповного засвоєння слухачами-

заочниками змісту навчальних дисциплін. 

На основі проведеної роботи сформульовані такі пропозиції щодо 

покращення освітнього процесу університету: 

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 

управління діями військових частин механізованих і танкових військ”: 

1. Для розвитку у слухачів уміння аналізувати обстановку, виробляти 

обґрунтовані рішення, творчо підходити до питань планування бойових дій 

необхідно збільшити кількість навчальних занять, які спонукають слухачів до 

логічного мислення. 

2. Для врахування досвіду бойової підготовки військових частин 

Сухопутних військ доцільно збільшити кількість заходів бойової підготовки, 

на яких можуть бути присутні слухачі та науково-педагогічні працівники 

університету. 

3. Для якісної підготовки  слухачів університету доцільно переглянути 

порядок визначення кандидатів до вступу в університет для навчання за 

спеціалізацією “Бойове застосування та управління діями військових частин 

механізованих і танкових військ”, а саме відбирати кандидатів на навчання з 

відповідних посад та з відповідною освітою. 

4. Для покращення змісту навчання пропонується збільшити кількість 

занять, в ході яких відпрацьовуються питання управління підрозділами під 

час виконання бойових завдань. 

5. Для підвищення якості підготовки офіцерів механізованих і танкових 

військ доцільно розглянути питання перерозподілу часу на вивчення 

навчальних дисциплін циклів загальної підготовки та професійної підготовки 

у бік збільшення часу на вивчення дисциплін військово-професійного та 

професійно-спеціальної підготовки, а саме: 
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Загальна тактика, 

Бойове застосування РВіА у бою та операціях, 

Розвідка в бою та операціях. 

6. Розподіл слухачів на посади після завершення університету 

здійснювати з  врахуванням результатів навчання в університеті.  

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 

управління діями ракетних військ і артилерії”: 

1. Практичні заняття з управління вогнем артилерії та практичну 

частину комплексного екзамену доцільно проводити на полігоні МЦПП РВіА 

(смт Дівички) з бойовою стрільбою. 
2. Для слухачів кафедри РВіА збільшити час на проведення практичної 

складової занять на полігоні МЦПП РВіА (смт Дівички) на  рухомих пунктах 
управління.  

3. Планувати залучення слухачів на проведення тактичних навчань 
(тренувань) підрозділів артилерії на полігоні МЦПП РВіА (смт Дівички). 

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 
управління діями військових частин військової розвідки та спеціального 
призначення”: 

1. Для більш якісної професійної підготовки слухачів-розвідників НУОУ 
залучати до проведення практичних занять на базі в/ч А 0515 (м. Київ), 
управління розвідки ООШ ЗС України. 

2. Частину практичних занять з дисциплін БЗ СіЗ РЕР, ООІР та СіК РЕР 
проводити на базі 190 навчального центру Збройних Сил України (смт. 
Гуйва, Житомирська обл.) та Регіонального центу РЕР “Північ” (м. Чернігів) 
з причин відсутності спеціалізованої навчально-матеріальної бази в НУОУ. 

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 
управління діями військових частин ППО та АА СВ”: 

1. Для якісної підготовки  слухачів університету за даною спеціалізацією 
необхідно планувати участь слухачів у заходах бойової підготовки, що 
проводяться з частинами та підрозділами протиповітряної оборони СВ, 
особливо тактико-спеціальних навчань з підрозділами ППО, зенітними 
ракетними (ракетно-артилерійськими) дивізіонами на базі навчальних 
центрів ППО СВ. 

2. Для навчальних груп протиповітряної оборони СВ питання 
навчальних дисциплін тилового, технічного та оперативного забезпечення 
доцільно викладати з урахуванням їх спеціалізації та особливостей 
застосування частин та підрозділів ППО СВ. 

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 
управління діями військових частин ВМС”: 

1. Внести зміни до програм і робочих програм навчальних дисциплін 
стосовно особливостей виконання завдань в операції Об’єднаних сил.  

2. Поглибити міжвідомчу та міжвидову підготовку слухачів. 
3. Уточнити Положення про кафедру Військово-Морських Сил та 

функціональні обов’язки НПП кафедри стосовно визначення функцій 
організації взаємодії із Замовником. 

4. Звернути увагу  НПП кафедри на вивчення нових керівних 
документів. 
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5. Запровадити участь НПП кафедри у командно-штабних навчаннях з 
Командуванням Військово-Морських Сил у складі відділів (груп) ОКП ВМС, 
які здійснюють планування застосування та забезпечення сил (військ). 

6. Переглянути тематику, спосіб постановки завдань слухачам та звітні 
документи, що розробляються для проведення практичної частини 
комплексного екзамену. 

7. Слухачів денної форми навчання залучати до командо-штабних 
навчань, які проводяться з органами військового управління оперативного та 
тактичного рівня, для набуття досвіду виконання обов’язків на вищих 
посадах.  

З підготовки фахівців за спеціалізацією “Бойове застосування та 
управління діями військових частин ДШВ та ССО”: 

1. З метою єдиного визначення обстановки та завдання практичної 

складової комплексного екзамену розробити єдине оперативно-стратегічне 

завдання (на єдиному фоні), яке в подальшому деталізувати для всіх 

спеціальностей університету. 

2. Розробити методичну тактичну задачу щодо ведення рейдових дій 

окремою десантно-штурмовою бригадою. 

3. На науково-практичні конференції та семінари, які проводяться у 

міжзборовий період, залучати слухачів заочної форми навчання з 

обов’язковою підготовкою виступів за визначеною проблематикою 

конференції, семінару з попереднім погодженням з командуванням 

Десантно-штурмових військ. 

Захист магістерських робіт 

Тематика магістерських робіт слухачів спеціалізації “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ” 

наведена у табл. 2.26 

Таблиця 2.26 

Тематика магістерських робіт 

Тематика тем магістерських робіт слухачів 

В
сь

о
го

  

м
аг

іс
те

р
сь

к
и

х
 р

о
б
іт

 
  

Розроблення організаційно-методичних 

документів для проведення КШН 

Обґрунтування рекомендацій підвищення 

ефективності виконання бойових завдань 

Вид бойових дій 

Всього 

Вид бойових дій 

Всього 
Наступа

ль-ний 

бій 

Оборо

н-ний 

бій 

Стабілі-

заційні 

дії 

Наступаль-

ний бій 

Оборон-

ний бій 

Стабілі-

заційні 

дії 

2201 1 3 2 6 1 2 1 4 10 

2202 2 3 3 8 1 1 1 3 11 

Денна форму 

навчання 
3 6 5 14 2 3 2 7 21 

2301 1 3 4 8     1 1 9 

2302 2 3 4 9   1 1 2 11 

Заочна 

форму 

навчання 

3 6 8 17 0 1 2 3 20 

За фахівців 

МВТВ 
6 12 13 31 2 4 4 10 41 
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Рис. 2.13 Співвідношення видів бойових дій у розроблених КШН (ліворуч) та 

у магістерських роботах, присвячених обґрунтуванню рекомендації щодо 

підвищення ефективності дій військ (праворуч) 

Результати захисту магістерських робіт наведені у табл. 2.27 та на рис. 2.14 

Таблиця 2.27 

Результати захисту магістерських робіт 

   

Середній бал за захист магістерських робіт 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 

Розроблення організаційно-

методичних документів для 

проведення КШН 

Обґрунтування 

рекомендацій щодо 

підвищення 

ефективності виконання 

бойових завдань 

2201 67 68 68 C 

2202 72 74 73 C 

За денну форму 70 71 70 C 

2301 69 65 67 C 

2302 60 63 62 D 

За заочну форму 65 64 64 D 

Всього 67 68 67 C 
 

 
Рис. 2.14  Результати захисту магістерських робіт (зелений колір – денна 

форма навчання, синій – заочна) 
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В ході захисту магістерських робіт виявлені проблемні питання: 

матеріали узагальнення досвіду бойових дій в антитерористичній 

операції в магістерських роботах вивчаються поверхнево та не враховуються 

під час розроблення командно-штабних навчань, обмежена кількість слухачів 

під час дослідження використовували особистий досвід та приклади дій 

військових частин та підрозділів за досвідом антитерористичної операції; 

не у всіх  завданнях на магістерські роботи за формою командно-

штабних навчань не передбачалось розроблення “Плану нарощування 

обстановки ”; 

в етапах деяких командно-штабних навчань відображаються питання, 

які не передбачені темою командно-штабного навчання; 

слухачі мають низькі навички розподілу часу для відпрацювання питань 

етапів командо-штабних навчань; 

не всі розроблені слухачами рекомендації обґрунтовані, мають 

практичні цінності та зв’язок з документами, розробленими для проведення 

командно – штабного навчання, а в окремих роботах відсутній зв'язок між 

розділами роботи; 

аналіз керівних документів проводиться поверхнево або взагалі не 

проводиться, більшість рекомендацій, які розроблені слухачами, переписані з 

існуючих джерел (статутів, посібників); 

рекомендації  які розробляються  в магістерських роботах по 

обґрунтуванню рекомендацій щодо удосконалення способів дій не 

обґрунтовані розрахунками відповідно оперативно-тактичної обстановки, яка 

визначена у магістерській роботі;  

зміст питань, які визначені для відпрацювання згідно тем магістерських 

робіт, розкриті не в повній мірі; 

більшість слухачів, під час захисту магістерської роботи читають 

матеріал, мають низькі навички офіцерів з “читання” топографічної карти. 

Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

Теоретична частина комплексного екзамену складалась із відповідей на 

питання трьох розділів програми: 

перший розділ містить питання теоретичних основ оперативного 

мистецтва, управління військами, бойового застосування військових частин 

родів військ Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ в бою та 

операціях. 

другий розділ містить питання щодо підготовки і ведення бою окремою 

механізованою (мотопіхотною, танковою) бригадою; 

третій розділ містить питання щодо основ застосування військових 

частин Повітряних Сил, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 

всебічного забезпечення операцій (бою, бойових дій) та повсякденної 

діяльності військ. 

Слухачі показали кращі знання з навчальних дисциплін “Управління 

військами та служба штабів”, “Застосування Сухопутних військ”, 

“Застосування Високомобільних десантних військ”, “Загальна тактика”.  
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Гірші знання – з навчальних дисциплін “Бойове застосування ракетних 

військ і артилерії у бою і операціях”, “Оперативне та бойове забезпечення дій 

Сухопутних військ”, “Повсякденна діяльність військових частин”, “Методика 

підготовки військових частин механізованих і танкових військ”. 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

містяться у табл. 2.28 та на рис. 2.15 

    Таблиця 2.28 

Оцінка за теоретичну частину комплексного екзамену 

Навчальна група 

Середній бал за теоретичні питання КЕ  

Середній бал Перший 

розділ 
Другий розділ 

Третій 

розділ 

2201 72 68 71 70 C 

2202 69 61 66 66 C 

Всього за денну 

форму навчання 
70,5 64,5 68,5 68 C 

2301 64 58 59 60,3 D 

2302 68 62 60 63,3 D 

Всього за заочну 

форму навчання 
66 60 59,5 61,8 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2.15 Діаграми з результатами складання теоретичної частини 

комплексного екзамену 

Аналіз даних табл. 2.28 та рис. 2.15 показує, що за результатами 

складання теоретичної частини комплексного екзамену слухачі денної форми 

навчання показали кращий результат, ніж слухачі заочної форми навчання. 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 

виконували завдання, за якими необхідно було визначити замисел бою 
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бригади,  оформити його графічну частину, доповісти замисел старшому 

начальнику та прийняти рішення за обстановкою, яка виникла на певний час.  

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

містяться у табл. 2.29 та на рис. 2.16 

Таблиця 2.29  

Оцінка за практичну частину КЕ 

  

Середній бал за групу за складові практичної частини  

КЕ 

Середній 

бал 
Оформлення 

графічної частини 

замислу 

Доповідь 

замислу та 

виконання інших 

завдань 

Прийняття 

рішення за 

обстановкою та 

його доповідь 

2201 70 65 60 65 C 

2202 72 66 62 66,7 C 

Всього за денну 

форму навчання 
71 65,5 61 65,8 C 

2301 69 54 52 58,3 D 

2302 70 58 60 62,7 D 

Всього за заочну 

форму навчання 
69,5 56 56 60,5 D 

 

 
 

Рис. 2.16 Діаграми з результатами складання практичної частини 

комплексного екзамену 

Аналіз даних табл. 2.29 та рис. 2.16 показує, що за результатами 

складання практичної частини комплексного екзамену слухачі денної форми 

навчання показали кращий результат, ніж слухачі заочної форми навчання. 
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Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання комплексного екзамену слухачами механізованих 

і танкових військ  наведені у  табл. 2.30 та на рис. 2.17 

Таблиця 2.30 

Результати складання комплексного екзамену 

Навчальна група Теоретична частина Практична частина За КЕ 

2201 70 65 67,5 C 

2202 66 66,7 66,3 C 

Всього за денну 

форму навчання 
68 65,8 66,9 C 

2301 60,3 58,3 59,3 D 

2302 63,3 62,7 63,0 D 

Всього за заочну 

форму навчання 
61,8 60,5 61,2 D 

 

 
 

Рис. 2.17 Діаграми з результатами складання комплексного екзамену 

(зелений колір – денна форма навчання, синій – заочна) 

Переважна кількість слухачів за відносно нетривалий час достатньо 

впевнено засвоїла порядок оформлення бойових графічних документів з 

використанням умовних тактичних знаків, які використовуються у арміях 

країн-членів НАТО. 

Слухачами засвоєні основи загальновійськового бою та стабілізаційних 

дій. 

Під час практичної частини комплексного екзамену окремі слухачі 

показали недостатні практичні уміння в оформленні бойових графічних 

документів відповідно до вимог нових керівних документів; 
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не всі слухачі здатні проводити розрахунки бойових можливостей 

військових частин та підрозділів; 

в ході проведення екзаменаційної літучки під час вироблення замислу 

оборонного, наступального бою, стабілізаційних дій слухачі діють дещо 

шаблонно; 

навіть за умов  теоретичного знання тих чи інших питань слухачі не 

завжди можуть швидко проаналізувати обстановку та зробити обґрунтовані 

висновки; 

в ході практичної частини комплексного екзамену  на графічній частині 

замислів недостатньо розкриті  питання вогневого ураження противника; 

у замислах наступального і оборонного боїв не завжди можна побачити 

творчій підхід до планування  бою і виконання бойових завдань.  

Незважаючи на те, що майже усі слухачі є учасниками АТО, певну 

складність викликають питання екзамену, які вимагають розкрити  досвід 

виконання бойових завдань підрозділами родів військ у АТО (Операції ОС).  

Встановлено, що на основі професійного стандарту (розробник – 

Командування СВ ЗС України) у Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського розроблено освітньо-професійну 

програму офіцера оперативно-тактичного рівня ЗС України, а на кафедрі 

Сухопутних військ за спеціалізацією “Бойове застосування та управління 

діями військових частин механізованих і танкових військ” розроблені 

програми навчальних дисциплін та робочі програми навчальних дисциплін: 

Застосування Сухопутних військ (90 годин навчальних занять – для 

слухачів денної форми навчання; 40 годин навчальних занять – для слухачів 

заочної форми навчання); 

Загальна тактика (276 годин навчальних занять – для слухачів денної 

форми навчання; 142 години навчальних занять – для слухачів заочної форми 

навчання). 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

начальної дисципліни Застосування Сухопутних військ наведений у табл. 

2.31 та на рис. 2.18. 

Таблиця 2.31 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни Застосування Сухопутних військ (денна форма 

навчання) 
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Рис. 2.18 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної дисципліни 

Застосування Сухопутних військ 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.31, показує, що навчальна дисципліна 

Застосування Сухопутних військ передбачає більше 50% навчального часу на 

проведення семінарських занять, групових занять і групових вправ. Відносно 

велика кількість лекційних занять навчальної дисципліни обумовлена 

змістом вказаної нормативної дисципліни (вивчення основ бойового 

застосування військових частин механізованих і танкових військ, військ ППО 

СВ, ракетних військ і артилерії, авіації Сухопутних військ). 

Зміст навчальної дисципліни Застосування Сухопутних військ 

передбачає вивчення основ загальновійськовому бою, розташування на місці, 

пересування, оборонного, наступального бою та стабілізаційних дій окремої 

механізованої (мотопіхотної, танкової) бригади. 

Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє слухачам оволодіти 

основами загальновійськового бою та основами планування оборонного, 

наступального бою та стабілізаційних дій бригади. 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

начальної дисципліни Загальна тактика наведений у табл. 2.32 та на рис. 2.19 

Таблиця 2.32 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни Загальна тактика (денна форма навчання) 
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Рис. 7. Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни Загальна тактика 

Аналіз даних, наведених у табл. 7, показує, що навчальна дисципліна  

 

 

 

Рис. 2.19 Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних 

занять начальної дисципліни Загальна тактика  

Загальна тактика передбачає більше 65% навчального часу на практичні 

дії  офіцерів (проведення групових вправ, практичних занять, тактичних 

літучок). Крім того 13% навчальних занять відведено на проведення 

семінарських занять. 

Зміст навчальної дисципліни Загальна тактика передбачає вивчення   

питань застосування батальйонної тактичної групи у загальновійськовому 

бою, а також детального вивчення питань планування та ведення 

наступального і оборонного бою бригади, виконання завдань підрозділами 

бригади у стабілізаційній операції. Крім того,  у навчальній дисципліні 

вивчаються питання ведення бою у особливих умовах, а у рамках 

комплексних задач – і питань управління підрозділами бригади у різних 

видах бою. Окрема тема навчальної дисципліни передбачає вивчення 

порядку дій за стандартами НАТО. 

Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє слухачам засвоїти 

питання планування бою бригади та порядку управління підрозділами 

бригади під час ведення наступального, оборонного бою і під час виконання 

завдань у стабілізаційній операції. 

Слід зауважити, що зі слухачами заочної форми навчання за 

навчальною дисципліною Застосування Сухопутних військ проводиться 

лише 44% навчальних занять у порівнянні зі слухачами денної форми 

навчання, а за навчальною дисципліною Загальна тактика – лише 51% 

навчальних занять. Неможливість більшої кількості слухачів-заочників 

якісно вивчити навчальний матеріал, який винесений на міжзборовий період, 

а також відносно мала кількість навчальних занять під керівництвом 

викладача призводить до незасвоєння заочниками змісту навчальних 

дисциплін. 
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Пропозиції і зауваження 

1. Для розвитку у слухачів уміння аналізувати обстановку, виробляти 

обґрунтовані рішення, творчо підходити до питань планування бойових дій 

необхідно збільшити кількість навчальних занять, які спонукають слухачів до 

логічного мислення. 

2. Для врахування досвіду бойової підготовки військових частин 

Сухопутних військ доцільно збільшити кількість заходів бойової підготовки, 

на яких можуть бути присутні слухачі та науково-педагогічні працівники 

університету. 

3. Для якісної підготовки  слухачів університету доцільно переглянути 

порядок визначення кандидатів до вступу в університет для навчання за 

спеціалізацією “Бойове застосування та управління діями військових частин 

механізованих і танкових військ”, а саме відбирати кандидатів на навчання з 

відповідних посад та з відповідною освітою. 

4. Для покращення змісту навчання пропонується збільшити кількість 

занять, в ході яких відпрацьовуються питання управління підрозділами під 

час виконання бойових завдань. 

5. Для підвищення якості підготовки офіцерів механізованих і танкових 

військ доцільно розглянути питання перерозподілу часу на вивчення 

навчальних дисциплін циклів загальної підготовки та професійної підготовки 

у бік збільшення часу на вивчення дисциплін військово-професійного та 

професійно-спеціальної підготовки, а саме: 

Загальна тактика, 

Бойове застосування РВіА у бою та операціях, 

Розвідка в бою та операціях. 

6. Під час визначення тематики магістерських робіт доцільно теми 

розподіляти пропорційно до видів бойових дій (наступальний бій, оборонний 

бій, стабілізаційні дії). Включити до тематики магістерських робіт теми, які 

передбачають розроблення документів для проведення батальйонних 

тактичних навчань.  

7. Розподіл слухачів на посади після завершення університету 

здійснювати з обов’язковим врахуванням результатів навчання в 

університеті.  

Результати складання комплексного екзамену показують, що підготовка 

офіцерів за спеціалізацією “Бойове застосування та управління діями 

військових частин механізованих і танкових військ” в університеті 

організована. Кращі результати по результатах атестації показали офіцери 

денної форми навчання. 

Проблемні питання, які виникли в ході підготовки слухачів та під час 

складання комплексного екзамену повинні бути ураховані на кафедрі 

Сухопутних військ для покращення підготовки офіцерів оперативно-

тактичного рівня Збройних Сил України. 
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Кафедра ракетних військ і артилерії  

Таблиця 2.33 
Результати захисту атестаційних (магістерських) робіт 

Форма МР 

Тематика 

Оборона Наступ 
Стабілізаційні 

дії 
Всього: 

Тактичні навчання 6 (50%) 6 (50%) - 12 (21%) 

Тренування з УВ 

(АР) 
10 (48%) 8 (38%) 3 (14%) 21 (38%) 

РШТ 7 (50%) 7 (50%) - 14 (25%) 

теоретичні та 

експериментальні 

дослідження    
5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 9 (16%) 

Всього: 28 (50%) 24 (43%) 4 (7%) 56 (100%) 

До розробки та захисту атестаційних (магістерських) робіт на кафедрі 

ракетних військ і артилерії залучалось 28 слухачів, якими були обрані форми 

магістерських робіт: 

розробка організаційно-методичних документів навчання (практичні 

(ТН, РШТ, ТрУВ)) – 23 теми – 82%; 

теоретичні та експериментальні дослідження (обґрунтування   

рекомендацій) – 5 тем – 18%. 
Таблиця 2.34 

Форми та тематика атестаційних (магістерських) робіт 

Форма МР 

Тематика 

Оборона Наступ 
Стабілізаці

йні дії 
Всього: 

Тактичні навчання 2 (33%) 3 (50%) 1 (17) 6 (21%) 

Тренування з УВ (АР) 5 (56%) 3 (33%) 1 (11%) 9 (32%) 

РШТ 6 (75%) 2 (25%) - 8 (29%) 

теоретичні такспериментальні 

дослідження    1 (20%) 3 (60%) 1 (20%) 5 (18%) 

Всього: 14 (50%) 11 (39%) 3 (11%) 28 (100%) 

 
Таблиця 2.35 

Оціночні показники результатів захисту 
атестаційних (магістерських) робіт: 

 
Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 10 1 (10) 6 (60) 3 (30) – 3,8 

Заочна 18 3 (17) 11 (61) 4 (22) – 3,9 
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Більшість магістерських робіт за своєю тематикою мають практичний 

характер розробки організаційно-методичних документів на проведення 

навчання, тренувань з УВ (АР). 

Результати складання комплексного екзамену 

Таблиця 2.36 
Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену  

 

Перелік питань для проведення теоретичної частини комплексного 

екзамену складалась з трьох розділів. 

Перший розділ – питання з навчальних дисциплін (кафедр): 

“Повсякденна діяльність військових частин”, “Методика бойової підготовки 

військових частин ракетних військ і артилерії” (Керівництва військами 

(силами) в мирний час); “Оперативне мистецтво” (Оперативного мистецтва); 

“Управління військами та служба штабів” (Управління військами); 

“Застосування Сухопутних військ” (Сухопутних військ); “Оперативне та 

бойове забезпечення дій Сухопутних військ” (Інженерного забезпечення, 

РХБ захисту, РЕБ). 

Другий розділ – питання з навчальних дисциплін (кафедр): 

“Застосування Повітряних Сил” (Повітряних Сил); “Застосування Військово-

Морських Сил” (Військово-Морських Сил); “Технічне забезпечення 

Сухопутних військ” (Технічного забезпечення); “Тилове та медичне 

забезпечення Сухопутних військ” (Тилового забезпечення); “Морально-

психологічне забезпечення дій Сухопутних військ” (Морально-

психологічного забезпечення діяльності військ (сил)); “Розвідка та іноземні 

армії”, “Розвідка в бою та операціях” (Розвідки); “Зв’язок в бою і операції”, 

“Застосування інформаційних технологій та космічних систем в інтересах 

військ (сил)” (Зв’язку та АСУ); “Бойове застосування військ протиповітряної 

оборони Сухопутних військ у бою і операції” (Сухопутних військ). 

Третій розділ – питання з навчальних дисциплін (кафедр): 

“Застосування Високомобільних десантних військ” (Високомобільних 

десантних військ і Сил спеціальних операцій), “Загальна тактика”, “Бойове 

застосування авіації Сухопутних військ у бою і операції” (Сухопутних 

військ); “Бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою і операціях”, 

“Управління ракетними ударами і вогнем артилерії”, “Основи теорії стрільби 

артилерії і пусків ракет” (Ракетних військ і артилерії). 

Кращий рівень знань слухачі показали з навчальних дисциплін: 

бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою і операціях; 

управління ракетними ударами і вогнем артилерії. 

Гірший рівень знань слухачі показали з дисциплін: 

оперативне мистецтво; 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 10 2 (20) 6 (60) 2 (20) – 4,0 

Заочна 18 3 (17) 10 (55) 5 (28) – 3,8 
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застосування інформаційних технологій та космічних систем в інтересах 

військ (сил). 

Під час складання теоретичної частини комплексного екзамену кращі 

результати показали слухачі денної форми навчання. 

Таблиця 2.37 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену  

Під час складання практичної частини комплексного екзамену кращі 

результати по виробленню пропозицій командира браг щодо бойового 

застосування артилерії бригади в різних видах бою показали слухачі заочної 

форми навчання. 

Таблиця 2.38 

Загальна оцінка за комплексний екзамен: 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 10 2 (20) 5 (50) 3 (30) – 3,9 

Заочна 18 3 (17) 11 (61) 4 (22) – 3,9 

 

Аналіз розподілу змісту навчання за організаційними формами вивчення 

дисциплін. 

Аналіз робочих програм. 

Робоча програма навчальної дисципліни “Бойове застосування 

ракетних військ і артилерії в бою і операціях”. 

Всього на проведення занять з навчальної дисципліни виділяється 390 

навчальних годин, а саме: 

а) під керівництвом НПП – 182 години (46,7%), з них: 

лекції – 24 години (6,2%); 

семінарські заняття – 4 години (1%); 

групові заняття – 4 години (1%); 

групові вправи – 46 годин (11,9%); 

практичні заняття – 94 години (24,1%); 

диференційовані заліки (екзамени) – 8 годин (2%); 

курсові роботи – 2 години (0,5%); 

б) самостійна робота – 208 годин (53,3%). 

Робоча програма навчальної дисципліни “Артилерійська розвідка”. 

Всього на проведення занять з навчальної дисципліни виділяється 90 

навчальних годин, а саме: 

а) під керівництвом НПП – 42 години (46,7%), з них: 

лекції – 4 години (4,4%); 

семінарські заняття – 2 години (2,2%); 

групові заняття – 2 години (2,2%); 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 10 2 (20) 5 (50) 3 (30) – 3,9 

Заочна 18 3 (17) 13 (72) 2 (11) – 4,1 
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групові вправи – 14 годин (15,7%); 

практичні заняття – 18 годин (20%); 

диференційовані заліки (екзамени) – 2 години (2,2%); 

б) самостійна робота – 48 годин  (53,3%). 

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління ракетними 

ударами і вогнем артилерії”. 

Всього на проведення занять з навчальної дисципліни виділяється 120 

навчальних годин, а саме: 

а) під керівництвом НПП – 54 години (45%), з них: 

лекції – 2 години (1,7%); 

практичні заняття – 48 годин (40%); 

диференційовані заліки (екзамени) – 4 години (3,3%); 

б) самостійна робота – 66 годин (55%). 

Робоча програма навчальної дисципліни “Основи теорії стрільби 

артилерії і пусків ракет”. 

Всього на проведення занять з навчальної дисципліни виділяється 90 

навчальних годин, а саме: 

а) під керівництвом НПП – 40 годин (44,4%), з них: 

лекції – 12 годин (13,3%); 

практичні заняття – 24 години (26,7%); 

диференційовані заліки (екзамени) – 2 години (2,2%); 

курсові роботи – 2 години (2,2%); 

б) самостійна робота – 50 годин (55,6%). 

Аналіз змісту тем лекційних, групових, семінарських, практичних, 

лабораторних занять, самостійної роботи, індивідуального завдання. 

Тематикою лекційних, групових, семінарських, практичних занять, 

самостійної роботи зі слухачами кафедри ракетних військ і артилерії є: 

“Бойове застосування ракетних військ і артилерії в бою і операціях”: 

Тема 1: Бойові дії артилерії в бою бригади (28 занять). 

Тема 2: Бойове застосування ракетних військ і артилерії в сучасних 

операціях (37 занять). 

“Артилерійська розвідка”: 

Тема 1: Артилерійська розвідка в бою бригади (6 занять). 

Тема 2: Артилерійська розвідка в сучасних операціях (8 занять). 

“Управління ракетними ударами і вогнем артилерії”: 

Тема 1: Організація та управління ракетними ударами і вогнем артилерії    

(7 занять). 

Тема 2: Підготовка зі стрільби і управління вогнем артилерії та 

управління ракетними ударами (5 занять). 

“Основи теорії стрільби артилерії і пусків ракет”: 

Тема 1: Оцінка ефективності стрільби артилерії та пусків ракет (7 

занять). 

Тема 2: Оцінка ефективності застосування системи вогневого ураження 

противника ракетними ударами і артилерією та обґрунтування практичних 

рекомендацій (6 занять). 
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Пропозиції щодо покращення освітнього процесу. 

Внести зміни в затверджену тематику магістерських робіт слухачів, в 

подальшому тематику розробляти замовнику при погоджені з Національним 

університетом оборони України імені Івана Черняховського на підставі 

реальних проблем застосування військ, заходів підготовки військ. 

Під час розробки тематики магістерських робіт передбачати їх 

комплексність та взаємопов’язаність між рівнями підготовки (оперативно-

стратегічний, оперативно-тактичний, тактичний) та між видами Збройних 

Сил України (родами військ) з використанням єдиного оперативно-

стратегічного (оперативно-тактичного) фону. 
Слухачам у подальшому під час доповідей конкретизувати 

презентаційний матеріал на результатах проведених досліджень. 
Під час відпрацювання магістерських робіт більше увагу приділяти 

використанню джерел узагальненого досвіду АТО, у тому числі матеріалів, 
які розроблені на кафедрі РВіА. 

При відпрацюванні магістерських робіт передбачати головною метою не 

створення повного пакету необхідних документів для проведення будь-якого 

навчання, а виявлення проблемних та таких, що викликають протиріччя в 

теорії та практиці бойового застосування ракетних військ і артилерії, 

положень керівних документів і розробці обґрунтованих пропозицій щодо їх 

усунення (корегування) з відповідним прикладом їх реалізації. 

Практичні заняття з управління вогнем артилерії та практичну частину 

комплексного екзамену проводити на полігоні МЦПП РВіА (смт Дівички) з 

бойовою стрільбою. 

Поновити вивчення слухачами дисципліни “Основи проведення 

наукових досліджень”. 

Для слухачів кафедри РВіА збільшити час на проведення практичної 

складової занять на полігоні МЦПП РВіА (смт Дівички) із залученням 

рухомих пунктів управління. 

Планувати залучення слухачів на проведення тактичних навчань 

(тренувань) підрозділів артилерії на полігоні МЦПП РВіА (смт Дівички). 

Більше уваги приділити практичним видам занять (групові вправи, 

практичні заняття). Особливу увагу приділяти вивченню методики 

оперативно-тактичних розрахунків і обґрунтуванню пропозицій щодо 

бойового застосування ракетних військ і артилерії в бою і операції. 

Кафедра високомобільних десантних військ і сил спеціальних 

операцій 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

начальної дисципліни “Застосування військових частин Високомобільних 

десантних військ” у табл. 2.39 та на рис. 2.20 
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                             Таблиця 2.39 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “Застосування військових частин Високомобільних 

десантних військ” (денна форма навчання) 
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Рис. 2.20 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної дисципліни 

 “Застосування військових частин Високомобільних десантних військ” 

 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.39, показує, що навчальна дисципліна 

“Застосування військових частин Високомобільних десантних військ” 

передбачає 50% навчального часу на проведення семінарських занять, 

групових занять і групових вправ. Відносно велика кількість лекційних 

занять навчальної дисципліни обумовлена змістом вказаної нормативної 

дисципліни (вивчення основ бойового застосування військових частин 

Високомобільних десантних військ). 

Зміст навчальної дисципліни “Застосування військових частин 

Високомобільних десантних військ” передбачає вивчення загальних 

положень, основ підготовки та ведення десантно-штурмових дій та дій у 

повітряному десанті. 

Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє слухачам оволодіти 

основами десантно-штурмових дій та дій у повітряних десантів та 

особливостями їх ведення в операціях військ (сил). 
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Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

начальної дисципліни “Бойове застосування Високомобільних десантних 

військ в бою та операціях” наведений у табл. 2.40 та на рис. 2.21 

Таблиця 2.40 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “Бойове застосування Високомобільних десантних 

військ в бою та операціях” (денна форма навчання) 
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Рис. 2.21 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни “Бойове застосування Високомобільних десантних військ в бою 

та операціях” 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.40, показує, що навчальна дисципліна 

“Бойове застосування Високомобільних десантних військ в бою та 

операціях” передбачає більше 74% навчального часу на практичні дії 

офіцерів (проведення групових вправ, практичних занять, тактичних 

літучок). Крім того 13% навчальних занять відведено на проведення 

семінарських занять. 

Зміст навчальної дисципліни “Бойове застосування Високомобільних 

десантних військ в бою та операціях” передбачає вивчення питань основ дій 

десантно-штурмових військ та основ їх всебічного забезпечення, дій 

батальйонної тактичної групи під час ведення десантно-штурмових дій та 

загальновійськового бою, а також детального вивчення питань планування 
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та ведення десантно-штурмових дій, рейдових дій та дій у повітряному 

десанті бригадою, дій оперативної групи Командування Десантно-

штурмових військ в операціях військ (сил). Крім того, у навчальній 

дисципліні вивчаються питання виконання завдань Десантно-штурмовими 

військами під час участі в АТО, а у рамках задач і питання управління 

підрозділами бригади та батальйонної тактичної групи під час ведення 

бойових дій Десантно-штурмових військ. Окремі навчальні заняття 

передбачають вивчення порядку дій за стандартами НАТО. 

Вивчення даної навчальної дисципліни дозволяє слухачам засвоїти 

питання планування та порядку управління підрозділами бригади під час 

ведення десантно-штурмових дій, рейдових дій та дій у повітряному десанті 

бригадою, дій оперативної групи Командування Десантно-штурмових військ 

в операціях військ (сил). 

Слід зауважити, що зі слухачами заочної форми навчання за 

навчальною дисципліною “Застосування Високомобільних десантних військ” 

проводиться під керівництвом викладача лише 23% навчальних занять у 

порівнянні зі слухачами денної форми навчання, а за навчальною 

дисципліною “Бойове застосування Високомобільних десантних військ в бою 

та операціях”– лише 25% навчальних занять. Неможливість більшої 

кількості слухачів-заочників якісно вивчити навчальний матеріал, який 

винесений на міжзборовий період, а також відносно мала кількість 

навчальних занять під керівництвом викладача призводить до незасвоєння 

заочниками змісту навчальних дисциплін. 

Результати складання комплексного екзамену 
Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 
Теоретична частина комплексного екзамену складалась із відповідей на 

питання трьох розділів програми: 
перший розділ містить питання теоретичних основ оперативного 

мистецтва, управління військами, бойового застосування військових частин 
родів військ Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ в бою та 
операціях; 

другий розділ містить питання щодо підготовки і ведення бою окремою 
десантно-штурмовою (повітряно-десантною, аеромобільною) бригадою; 

третій розділ містить питання щодо основ застосування військових 
частин Повітряних Сил, Військово-Морських Сил Збройних Сил України, 
всебічного забезпечення операцій (бою, бойових дій) та повсякденної 
діяльності військ. 

Слухачі показали кращі знання з навчальних дисциплін “Управління 
військами та служба штабів”, “Застосування Високомобільних десантних 
військ”, “Застосування Сухопутних військ”, “Загальна тактика”.  

Гірші знання – з навчальних дисциплін “Бойове застосування ракетних 
військ і артилерії у бою і операціях”, “Оперативне та бойове забезпечення дій 
Сухопутних військ”, “Повсякденна діяльність військових частин”. 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 
містяться у табл. 2.41 та на рис. 2.22 

 

    Таблиця 2.41 
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Оцінка за теоретичну частину комплексного екзамену 

Навчальна група 
Середній бал за теоретичні питання КЕ  

Середній бал 
Перший розділ Другий розділ Третій розділ 

2203 

87 76 71 78 C Всього за денну 

форму навчання 

2303 

85 74 75 78 С Всього за заочну 

форму навчання 

 
Рис. 2.22 Діаграми з результатами складання теоретичної частини  

комплексного екзамену 

Аналіз даних табл. 2.41 та рис. 2.22 показує, що за результатами 

складання теоретичної частини комплексного екзамену однаковий результат 

показали як слухачі денної так і заочної форм навчання. 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 

виконували завдання, за якими необхідно було визначити замисел бою 

бригади,  оформити його графічну частину, доповісти замисел старшому 

начальнику та прийняти рішення за обстановкою, яка виникла на певний час. 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену містяться у 

табл. 2.42 та на рис. 2.23 

Таблиця 2.42  

Оцінка за практичну частину КЕ 

  

Середній бал за групу за складові практичної частини  КЕ 

Середній 
бал Оформлення 

графічної частини 
замислу 

Доповідь замислу 
та виконання 
інших завдань 

Прийняття 
рішення за 

обстановкою та 
його доповідь 

2203 
78 71 67 72 C Всього за денну 

форму навчання 
2303 

76 83 82 80,3 В Всього за заочну 
форму навчання 
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Рис. 2.23 Діаграми з результатами складання практичної частини 

комплексного екзамену 

Аналіз даних табл. 2.42 та рис. 2.23 показує, що за результатами 

складання практичної частини комплексного екзамену слухачі заочної форми 

навчання показали кращий результат, ніж денної слухачі форми навчання. 

Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання комплексного екзамену слухачами наведені у  

табл. 2.43 та на рис. 2.24. 

Таблиця 2.43 

Результати складання комплексного екзамену 

Навчальна група Теоретична частина Практична частина За КЕ 

2203 

78 72 75 C Всього за денну 

форму навчання 

2303 

78 80,3 79,2 С Всього за заочну 

форму навчання 
 

 
Рис. 2.24 Діаграми з результатами складання комплексного екзамену  

(зелений колір – денна форма навчання, синій – заочна) 
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Переважна кількість слухачів за відносно нетривалий час достатньо 

впевнено засвоїла порядок оформлення бойових графічних документів з 

використанням умовних тактичних знаків, які використовуються у арміях 

країн-членів НАТО. 

Слухачами засвоєні основи загальновійськового бою та стабілізаційних 

дій. 

Найбільш яскравою відмінністю між рівнем підготовки слухачів є те, 

що прийняття рішень слухачами денної форми навчання ґрунтувались на 

загальноприйнятих статутних нормативних положеннях, а слухачами заочної 

форми навчання – на власному досвіді. Однак всі слухачі використовували 

досвід, що набутий під час ведення бойових дій в АТО та в ході проведення 

командно-штабних навчань на протязі 2016-2017 року.                 

Одночасно слухачами денної форми навчання під час прийняття рішень 

не в повному обсязі враховуються особливості застосування підрозділів 

інших видів та родів військ в ході виконання завдань військовими частинами 

(підрозділами) Десантно-штурмових військ в тилу противника. 

До найбільш проблемних питань, що були виявлені в ході 

проведення комплексного екзамену можна віднести  

стосовно теоретичних знань: під час доповіді теоретичних положень 

слухачами заочної форми навчання існує власне трактування понятійно-

категоріального апарату з питань застосування Збройних Сил; слабкі знання 

в теорії планування та ведення розвідки (особливо!) та інших видів бойового 

забезпечення в ході ведення рейдових дій; недостатній рівень знань слухачів 

щодо накреслення схем знаками за стандартами НАТО; 

стосовно вмінь слухачів: недостатній рівень щодо нанесення 

тактичної обстановки та прийняття рішень на карті знаками за стандартами 

НАТО; не всі слухачі в повному обсязі спромоглись оперувати тактичними 

розрахунками в ході проведення екзаменаційної літучки. 

Незважаючи на те, що майже усі слухачі є учасниками АТО, певну 

складність викликають питання екзамену, які вимагають розкрити  досвід 

виконання бойових завдань підрозділами родів військ у АТО (Операції ОС).  

Тематика магістерських робіт слухачів наведена у табл. 2.44 

Таблиця 2.44 

Тематика магістерських робіт 
 Кількість робіт 

теоретичне та 
експериментальне 

дослідження 

розробка організаційно-
методичних документів 

навчань загальна 
наступ, 
рейд, 
ДШД 

оборона 
стаб.дії 

(наступ та 
оборона) 

забезпе-
чення 

наступ, 
рейд, 
ДШД 

оборона 
стаб.дії 

(наступ та 
оборона) 

забезпе-
чення 

Спеціальність 253 “Військове 
управління (за видами збройних 
сил)” (денна форма) 

1 1 – – 1 1 1 1 
6 

2 4 

Спеціальність 8.16010101 “Бойове 
застосування та управління діями 
військових частин Сухопутних 
військ” (заочна форма) 

2 – – 1 – 1 2 – 

6 

3 3 

РАЗОМ 
3 1 – 1 1 2 3 1 

12 
5 7 
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Рис. 2.25 Співвідношення видів бойових дій у магістерських роботах, 

присвячених обґрунтуванню рекомендації щодо підвищення ефективності 

дій військ (ліворуч) та у розроблених КШН (праворуч) 

Результати захисту магістерських робіт наведені у табл.2.45 та на рис. 

2.26 

Таблиця 2.45 

Результати захисту магістерських робіт 

   

Середній бал за захист магістерських робіт 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 

Обґрунтування рекомендацій 

щодо підвищення ефективності 

виконання бойових завдань 

Розроблення 

організаційно-

методичних документів 

для проведення КШН 

2203 
79,5 75,5 77,5 С 

За денну форму 

2303 
82 87,3 84,7 В 

За заочну форму 

Всього 80,8 82,4 81,1 В 
 

 
 

Рис. 2.26  Результати захисту магістерських робіт  

(зелений колір – денна форма навчання, жовтий – заочна) 

До основних недоліків відпрацювання магістерських робіт можна 

віднести:  
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слухачі обирають тему роботи на початку першого курсу навчання, в 

більшості випадків не розуміючи суті, змісту її, тому, що на цей час ще не 

опанували знаннями, які йому необхідні для написання магістерської роботи; 

під час розроблення другого розділу магістерських робіт (за формою 

теоретичного та експериментального дослідження актуальних питань 

військового управління) окремі слухачі не в повному обсязі проводять 

розрахунки для обґрунтування наданих рекомендацій; 

під час розроблення магістерських робіт за формою наукової розробки 

організаційно-методичних документів навчання (тренування, гри) слухачі не 

повною мірою можуть обґрунтувати час на відпрацювання окремих 

навчальних питань, мають недостатні методичні знання та навички. 

Також, є суттєва різниця між якістю відпрацювання робот слухами 

денної та заочної форми навчання і вона полягає в тому, що слухачі денної 

форми навчання під час розробки робіт не в повній мірі враховують та 

використовують досвід заходів бойової та оперативної підготовки, що 

проводяться у ЗС України, відповідно і рекомендації носять обмежений 

характер (рівня “відділення – взвод”, інколи “рота – батальйон”). В той же 

час рекомендації слухачів заочної форми навчання ґрунтуються на досвіді 

виконання завдань під час участі в АТО та на практичних діях 

підпорядкованих підрозділів. 

Пропозиції і зауваження: 

з метою єдиного визначення обстановки та завдання практичної 

складової комплексного екзамену (як для інституту державного воєнного 

управління, так і для командно-штабного інституту) розробити єдине 

оперативно-стратегічне завдання (на єдиному фоні), яке в подальшому, із 

залученням кафедр НУОУ, деталізувати для всіх спеціальностей 

університету (як варіант – можливо використовувати результати 

стратегічного командно-штабного навчання з органами військового 

управління минулого року); 

розробити методично-тактичну задачу щодо ведення рейдових дій 

окремою десантно-штурмовою бригадою; 

на всі науково-практичні конференції та семінари, які проводяться у 

міжзборовий період залучати слухачів заочної форми навчання з 

обов’язковою підготовкою виступів за визначеною проблематикою 

конференції, семінару з попереднім погодженням з командуванням 

Десантно-штурмових військ; 

вибір тем магістерських робіт слухачами має відбуватися не у жовтні 

місяці на першому курсі, а у січні-лютому, коли слухачі розпочали вивчати 

дисципліни “Військово-професійної підготовки” та мають уяву відносно 

теми своєї магістерської роботи; 

теми магістерських робіт слухачами мають обиратися з урахуванням їх 

майбутнього призначення після закінчення навчання в університеті; 

під час розробки магістерської роботи за формою розробки 

організаційно-методичних документів навчань, розглядати не все навчання, а 

лише окремі питання, які потребують додаткового вивчення (наприклад – 
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питання розроблення варіантів способу ведення бойових дій, їх розіграшу та 

порівняння; питання організації взаємодії та управління підрозділами і 

вогнем під час планування та в ході подолання лінії зіткнення з противником; 

розробки окремих питань (документів) за формою та стандартами НАТО та 

ін.), обов’язково з урахуванням особливостей дій Десантно-штурмових 

військ ЗС України; 

продовжити вивчення тактичних знаків за стандартами НАТО; 

навчання слухачів за спеціалізацією “Бойове застосування та 

управління діями військових частин Високомобільних десантних військ” має 

враховувати особливості застосування військових частин, підрозділів інших 

видів та родів військ під час виконання завдань в тилу противника 

з’єднаннями, військовими частинами Десантно-штурмових військ ЗС 

України. 

Кафедра розвідки 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

начальної дисципліни Розвідка та іноземні армії наведений у табл. 2.46 та на 

рис. 2.27 

 Таблиця 2.46 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “Розвідка та іноземні армії” 
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90 
40 

(45%) 

46 

(51%) 

86 

(40%) 

4 

(1%) 

8 

(2%) 

12 

(3%) 

8 

(2%) 
- - 

4 

(4%) 

 

Рис. 2.27 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної дисципліни 

Розвідка та іноземні армії 
Аналіз даних, наведених у табл. 2.46, показує, що навчальна дисципліна 

Розвідка та іноземні армії передбачає більше 50% навчального часу відведена 
на самостійну роботу слухачів. Відносно велика кількість лекційних занять 
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навчальної дисципліни обумовлена змістом вказаної нормативної дисципліни 
(вивчення основ організації та тактики дій ЗС провідних країн світу та 
суміжних держав). 

Таблиця 2.47 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни розвідка в бою та операціях 
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(43%) 

174 
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(1%) 
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(3%) 

 

 

Рис. 2.28 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни розвідка в бою та операціях 

Аналіз даних, наведених у табл. 2.47, показує, що навчальна дисципліна 

Загальна тактика передбачає більше 53% навчального часу на практичні дії  

офіцерів (проведення групових вправ, практичних занять, тактичних 

літучок). 

Таблиця 2.48 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “ Сучасний стан та перспективи розвитку ” (денна 

форма навчання) 
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Рис. 2.29 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни Сучасний стан та перспективи розвитку 

Таблиця 2.49 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “Бойове застосування сил і засобів РЕР” 
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208  

(57,7%) 

146 

(40,5%) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 

2 

(0,5%) 

 

 
Рис. 2.30 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни Бойове застосування сил і засобів РЕР 
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Таблиця 2.50 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “Організація оперативно-інформаційної роботи в 

системі РЕР ” 
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Організація оперативно-інформаційної роботи 

в системі РЕР 
240 

76 

(31,6%) 

156 

(65%) 
- - 

8 

(3,3%) 

 

 
Рис. 2.31 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни Організація оперативно-інформаційної роботи в системі РЕР 

Таблиця 2.51 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

навчальної дисципліни “ Системи і комплекси радіоелектронної розвідки” 
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(очна форма навчання) 
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(37,1%) 
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(60,9%) 
- 
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(1,9%) 
- 
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Рис. 2.32 Розподіл навчального часу за видами занять навчальної 

дисципліни Системи і комплекси радіоелектронної розвідки 
Результати складання комплексного екзамену 
Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

Теоретична частина комплексного екзамену складалась із відповідей на 
питання трьох розділів програми: 

перший розділ містить питання теоретичних основ оперативного 
мистецтва, бойового застосування військових частин родів військ 
Сухопутних військ в бою та операціях. 

другий розділ містить питання щодо організації і ведення розвідки в бою 
(операціях); 

третій розділ містить питання щодо основ оперативного (бойового) 
забезпечення. 

Середній бал теоретичних питань слухачів групи 2206 – 4,2; групи  2307 
– 4,0, групи 2207 – 4,5;  групи  2308 – 3,75. 

Слухачі показали кращі знання з навчальних дисциплін “Розвідка та 
іноземні армії”, “Розвідка в бою та операціях”, “Сучасний стан та 
перспективи розвитку”, “Бойове застосування сил і засобів РЕР”.  

Гірші знання з навчальних дисциплін “Бойове застосування ракетних 
військ і артилерії у бою і операціях”, “Оперативне та бойове забезпечення дій 
Сухопутних військ”.  

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 
містяться у табл. 2.52  

    Таблиця 2.52 

Оцінка за теоретичну частину комплексного екзамену 

Навчальна група 
Середній бал за теоретичні питання КЕ  

Середній бал Перший 
розділ 

Другий розділ 
Третій 
розділ 

2206 84 87 84 85 В 
2207 82 85 81 83 В 

Всього за денну 
форму навчання 

83 86 83 84 В 

2307 83 87 84 85 В 
2308 81 84 81 82 В 

Всього за заочну 
форму навчання 

82 86 83 84 В 
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Аналіз даних табл.2.52 показує, що за результатами складання 
теоретичної частини комплексного екзамену слухачі денної форми навчання 
показали кращий результат, ніж слухачі заочної форми навчання. 
Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 
виконували завдання, за якими необхідно було визначити замисел бою 
бригади,  оформити його графічну частину, доповісти замисел старшому 
начальнику та прийняти рішення за обстановкою, яка виникла на певний час. 
Результати складання практичної частини комплексного екзамену містяться у 
табл. 2.53  

Таблиця 2.53 
Оцінка за практичну частину КЕ 

  

Середній бал за групу за складові практичної частини  
КЕ 

Середній 
бал 

Оформлення 
графічної частини 

замислу 

Доповідь 
пропозицій та 

виконання інших 
завдань 

Прийняття 
рішення за 

обстановкою та 
його доповідь 

2201 84 86 85 85 В 

2202 83 84 81 83 В 

Всього за денну 
форму навчання 

83 86 83 84 В 

2301 84 86 84 85 В 
2302 82 83 81 82 В 

Всього за заочну 
форму навчання 

82 85 82 83 В 

Аналіз даних табл. 2.53 показує, що за результатами складання 
практичної частини комплексного екзамену слухачі денної форми навчання 
показали кращий результат, ніж слухачі заочної форми навчання. 

Результати складання комплексного екзамену 
Результати складання комплексного екзамену слухачами механізованих 

і танкових військ  наведені у  табл. 2.54  
Таблиця 2.54 

Результати складання комплексного екзамену 

Навчальна група Теоретична частина Практична частина За КЕ 

2206 85 85 85 В 
2207 83 83 83 В 

Всього за денну 
форму навчання 

84 84 84 В 

2307 85 85 85 В 

2308 82 82 82 В 

Всього за заочну 
форму навчання 

84 83 83,5 В 

 
Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 

виконували завдання в ролі начальника розвідки окремої механізованої 
бригади в оборонному (наступальному) бою, за якими необхідно було 
оцінити противника, відпрацювати елементи плану розвідки відповідно до 
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отриманого завдання,  оформити його графічну частину, доповісти 
пропозиції командиру бригади на організацію та ведення розвідки відповідно 
до обстановки, яка виникла на певний час. 

Слухачі показали розуміння сучасного бою, вміння практичного 
оцінювання противника та його повноту, грамотного планування розвідки 
щодо виконання завдань розвідки розвідувальними органами окремої 
механізованої бригади, при цьому був врахований досвід антитерористичної 
операції на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської 
областей (далі АТО). 

Відповіді на теоретичні питання були достатньо чіткі та логічно 
послідовні в їх викладенні, з наведенням прикладів застосування сил і засобів 
розвідки в АТО, з їх позитивним та негативним досвідом. 

В ході складання екзамену виявлені проблемні питання: 
Слухачі за відносно нетривалий час засвоїла порядок оформлення 

бойових графічних документів з використанням умовних тактичних знаків, 
які використовуються у арміях країн-членів НАТО. 

Слухачами засвоєні основи підготовки і ведення  загальновійськового 
бою, бойового застосування військових частин військової розвідки та 
спеціального призначення, сучасних поглядів на застосування військ в різних 
видах операцій (бойових дій). 

 Захист магістерських робіт 
Тематика магістерських робіт слухачів спеціалізації “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Сухопутних військ” 
наведена у табл. 2.55 

Таблиця 2.55 
Тематика магістерських робіт 

Тематика тем магістерських робіт слухачів 

В
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о
го
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х
 

р
о

б
іт

 

  

Розроблення організаційно-методичних 
документів для проведення КШН 

Обґрунтування рекомендацій підвищення 
ефективності виконання бойових завдань 

Вид бойових дій 
Всь
ого 

Вид бойових дій В
сь
ог
о 

Наступаль-
ний бій 

Оборон-
ний бій 

Інше  
Наступаль-ний 

бій 
Оборон-
ний бій 

Інше  

2206 0 0 0 0 0 4 1 5 5 

2207 0 0 0 0 0 3 1 4 4 

Денна 
форму 
нав-

чання 

0 0 0 0 0 7 2 9 9 

2307 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

2308 0 2 0 2 0 1 1 2 4 

Заочна 
форму 
нав-

чання 

0 2 0 2 0 3 1 4 6 

Всього 0 2 0 2 0 10 3 13 15 
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Результати захисту магістерських робіт наведені у табл. 2.56 

Таблиця 2.56 

Результати захисту магістерських робіт 

   

Середній бал за захист магістерських робіт 

С
ер

ед
н

ій
 б

а
л

 

Розроблення організаційно-

методичних документів для 

проведення КШН 

Обґрунтування 

рекомендацій щодо 

підвищення 

ефективності виконання 

бойових завдань 

2206 0 87 87 В 

2207 0 86 86 В 

За денну форму 0 85,5 85,5 В 

2307 0 88 88 В 

2308 81 82 82 В 

За заочну форму 81 85 85 В 

Всього 81 85,75 83,37 В 

ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ 
1. Проаналізувати недоліки, які виявлені під час роботи екзаменаційної 

підкомісії, зробити висновок та спрямувати роботу кафедри на покращення 
змісту навчання.  

2. Крім того пропонується, для більш якісної професійної підготовки 
слухачів-розвідників НУОУ залучити до проведення практичних занять на 
базі в/ч А 0515 (м.Київ), управління розвідки ООШ ЗС України. 

3. Частину практичних занять з дисциплін БЗ СіЗ РЕР, ООІР та СіК РЕР 
проводити на базі 190 навчального центру Збройних Сил України (смт. 
Гуйва, Житомирська обл.) та Регіонального центу РЕР “Північ” (м. Чернігів) 
з причин відсутності спеціалізованої навчально-матеріальної бази в НУОУ. 

4. Індивідуальні завдання слухачам очної та заочної форми навчання 
(розроблення магістерських робіт) визначати за один рік до випускних 
екзаменів (а не на початку навчання) з метою виключення застарілих 
підходів до досліджуваних процесів (проблем) під час розроблення 
магістерських робіт (з набуттям слухачами наукових знань та визначенням 
попереднього розподілу). 

5. Розподіл слухачів на посади після завершення університету 
здійснювати з обов’язковим врахуванням результатів навчання в 
університеті. У додатку 5 наведені дані щодо результатів складання 
комплексного екзамену та рекомендації щодо призначення офіцерів на 
посади. 

Результати складання комплексного екзамену показують, що підготовка 

офіцерів за спеціалізацією “Бойове застосування та управління діями 

військових частин Сухопутних військ”, “Бойове застосування та управління 

діями військових частин військової розвідки та спеціального призначення ”, 

“Організація бойового та оперативного забезпечення військ”,  “Організація 

радіоелектронної розвідки”.  в університеті організована. Кращі результати 

по результатах атестації показали офіцери денної форми навчання. 
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Проблемні питання, які виникли в ході підготовки слухачів та під час 

складання комплексного екзамену повинні бути ураховані на кафедрі 

розвідки для покращення підготовки офіцерів оперативно-тактичного рівня 

Збройних Сил України. 

Вивчення  програм  навчальних дисциплін  

Організація освітнього процесу на кафедрі Військово-Морських Сил 

відповідає вимогам керівних документів, зокрема продовжується 

впровадження вимог законів України “Про вищу освіту” та “Про освіту”, 

відомчих наказів та наказів начальника університету щодо запровадження 

нових стандартів підготовки, методів навчання та забезпечення належної 

якості підготовки фахівців за спеціалізаціями “Бойове застосування та 

управління діями військових частин Військово-Морських Сил” та 

“Організація бойового застосування та експлуатації озброєння і військової 

техніки Військово-Морських Сил”. За усіма навчальними дисциплінами 

розроблено відповідні програми, робочі програми, навчально-методичні 

матеріали. Тематика навчальних задач та практичних занять у військах 

(силах) погоджена із замовником підготовки - Командуванням Військово-

Морських Сил. 

Аналіз змісту тем лекційних, групових, семінарських, практичних, 

факультативних занять, самостійної роботи. 

На даний час кафедрою Військово-Морських Сил викладаються 

наступні дисципліни: 

“Застосування сил (військ) Військово-Морських Сил”; 

“Застосування сил (військ) Військово-Морських Сил в операціях”; 

“Організація бойового застосування, експлуатації і ремонту озброєння і 

військової техніки Військово-Морських Сил”; 

“Застосування сил (військ) Військово-Морських Сил в бойових діях”; 

“Військово-морська історія”; 

“Основи військово-морської  науки”; 

“Організація бойового (оперативного) забезпечення Військово-

Морських Сил”; 

“Військово-географічні умови застосування Військово-Морських Сил”; 

“Міжнародно-правове забезпечення застосування сил (військ) 

Військово-Морських Сил”. 

Аналіз розподілу змісту навчання за організаційними формами 

вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань, контрольні заходи, тощо).  

Короткий аналіз занять: (відсоткова складова): 

Усього сплановано 3600 годин, із них: 

під керівництвом НПП – 1710 год. (47,5 % від загального обсягу 

навчальних годин, передбачених навчальним планом), у тому числі: 

лекційні заняття – 332 год. (19,4 %); 

семінарські, групові заняття – 514 год. (30,1 %); 

практичні заняття –  278 год.(15,7 %); 

групові вправи – 394 год. (16,3 %). 
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Самостійна робота  – 1890 год.  (52,5 %); 

Факультативні заняття (поза навчальним планом) –  510 год. 

Таблиця 2.57 

Розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять 

кафедри Військово-Морських Сил (денна форма навчання) 

П
ів

р
іч

ч
я 

(к
у
р
си

) 

У
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о
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 г
о
д

и
н

 

 з
ан

ят
ь 

Із них У тому числі за видами навчальних занять 
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Г
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В
о
єн

н
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іг
р
и

 

Т
ак

ти
ч
н

і 

л
іт

у
ч

к
и

 

Усього за 

навчальну 

дисципліну 

3600 
1710 

(47,5%) 
1890 

332 

(19,4%) 

514 

(30,1%) 

278 

(15,7%) 

394 

(16,3%) 
- - - 

6 

(7%) 

 

Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

Питання для проведення комплексного екзамену поділені на розділи, 

нумерація навчальних питань наступного розділу продовжує нумерацію 

попереднього розділу. 

Перелік питань для проведення теоретичної частини комплексного 

екзамену складається з трьох розділів: 

перший розділ містить питання теоретичних основ оперативного 

мистецтва, управління силами (військами) та служби штабів Військово-

Морських Сил,  застосування військових частин Сухопутних військ, 

Повітряних Сил, Високомобільних десантних військ, повсякденної діяльності 

військових частин, розвідки, зв'язку, застосування інформаційних технологій 

та космічних систем в інтересах військ (сил), керівництва повсякденною 

діяльностю військових частин; 

другий розділ містить питання щодо застосування сил (військ) 

Військово-Морських Сил в операціях та в бойових діях, військово-морської 

історії, основ військово-морської науки, військово-географічних умов 

застосування Військово-Морських Сил; 

третій розділ містить питання щодо оперативного (бойового) 

забезпечення Військово-Морських Сил, технічного забезпечення Військово-

Морських Сил, тилового та медичного забезпечення Військово-Морських 

Сил, морально-психологічного забезпечення Військово-Морських Сил, 

організації бойового застосування, експлуатації та ремонту озброєння і 

військової техніки Військово-Морських Сил, міжнародно-правового 

забезпечення застосування сил (військ) Військово-Морських Сил. 

Середній бал теоретичних питань слухачів групи 2208 – 4,0,  

групи 2209 – 3,5, групи 2309 – 4,17, групи 2310 – 3,86. 

Слухачі показали кращі знання з навчальних дисциплін “Застосування 

сил (військ) Військово-Морських Сил”, “Застосування сил (військ) 

Військово-Морських Сил в бойових діях”, “Застосування сил (військ) 
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Військово-Морських Сил в операціях”, “Організація бойового застосування, 

експлуатації і ремонту озброєння і військової техніки Військово-Морських 

Сил”, “Організація бойового (оперативного) забезпечення Військово-

Морських Сил”.  

Гірші знання з навчальних дисциплін “Оперативне мистецтво”, 

“Управління силами (військами) та служба штабів Військово-Морських 

Сил”. 

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

містяться у табл. 2.58 та на рис. 2.33 

Таблиця 2.58 

Оцінка за теоретичну частину комплексного екзамену 

Навчальна група 
Середній бал за теоретичні питання КЕ  

Середній бал 
Перший розділ Другий розділ Третій розділ 

2208 74 69 72 72 

2209 68 65 59 64 

Усього за денну 

форму навчання 
71 67 65 67 

2309 82 79 73 78 

2310 66 65 78 70 

Усього за заочну 

форму навчання 
74 72 75,5 73,5 

 

 

  
 

Рис. 2.33 Результати складання теоретичної частини комплексного 

екзамену 

 

Аналіз даних показує, що за результатами складання теоретичної 

частини комплексного екзамену слухачі заочної форми навчання показали 

кращий результат, ніж слухачі денної форми навчання, що обумовлено 

більшим досвідом служби на командних посадах та у штабах різних рівнів, 

участі в АТО тощо. 

Результати складання практичної частини комплексного екзамену 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену слухачі 

виконували завдання, за якими необхідно було визначити замисел бойових 

дій угруповання різнорідних сил ВМС, оформити його графічну частину, 

виконати оперативно-тактичні розрахунки ефективності виконання завдань, 
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на підставі виробленого замислу розробити бойове розпорядження одній з 

тактичних груп,  доповісти замисел старшому начальнику. 

Встановлено, що під час складання практичної частини екзамену не всі 

слухачі змогли правильно визначити завдання, на яких необхідно зосередити 

основні зусилля, обґрунтувати розрахунками доцільні способи дій, правильно 

визначити завдання  підпорядкованим силам, стисло та впевнено доповісти 

визначений замисел.  

Результати складання теоретичної частини комплексного екзамену 

містяться у табл. 2.59 та на рис. 2.34 

Таблиця 2.59 

Оцінка за практичну частину КЕ 

Навчальна група  

Середній бал за групу  

за складові практичної частини  КЕ 

Середній 

бал 
Оформлення 

графічної частини 

замислу 

Доповідь 

замислу та 

виконання інших 

завдань 

Прийняття 

рішення за 

обстановкою та 

його доповідь 

2208 68 68 70 68 

2209 62 63 58 60 

Усього за денну 

форму навчання 
66,0 65,5 64,0 65 

2309 81 76 71 74 

2310 68 62 78 68 

Усього за заочну 

форму навчання 
74,5 69,0 74,5 71,5 

Рис.4 

  
 

Рис. 2.34 Діаграми з результатами складання практичної частини 

комплексного екзамену. 

Аналіз даних табл. 2.59 та рис. 2.34 показує, що за результатами 

складання практичної частини комплексного екзамену слухачі заочної форми 

навчання показали кращий результат, ніж слухачі денної форми навчання. 

Результати складання комплексного екзамену 

Результати складання комплексного екзамену слухачами кафедри  

Військово-Морських Сил наведені у  табл. 2.60 та на рис. 2.35 
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Таблиця 2.60 

Результати складання комплексного екзамену 

Навчальна група Теоретична частина Практична частина За КЕ 

2208 72 68 70 

2209 64 60 62 

Усього за денну 

форму навчання 
68 64 66 

2309 78 74 76 

2310 71 67 69 

Усього за заочну 

форму навчання 
74,5 70,5 72,5 

 

рис. 5. 

 
Рис. 2.34 Діаграми з результатами складання комплексного екзамену 

(жовтий колір – денна форма навчання, зелений – заочна) 

Захист магістерських робіт 

Тематика магістерських робіт слухачів спеціалізації “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Військово-Морських 

Сил” наведена у табл. 2.61 

Таблиця 2.61 

Тематика магістерських робіт 
Тематика тем магістерських робіт слухачів 

У
сь

о
го

  

м
аг

іс
те

р
сь

к
и

х
 

р
о
б
іт

 
 Навчальна 

група 

Розроблення організаційно-методичних 

документів для проведення КШН 

Обгрунтування рекомендацій, щодо 

виконання бойових завдань 

Вид бойових дій Вид бойових дій 

Обороний 

бій 

Стабілізаційні 

дії 

Спеціальні 

дії 
Усього 

Обороний 

бій 

Стабілізаційні 

дії 

Спеціальні 

дії 
Усього 

2208 1   1  2  2 3 
2209  1  1     1 

Денна 

форма 

навчання 
1 1  2  2  2 4 

2309 1 2 1 4   2   2 6 
2310  2 1 3   4  4 7 

Заочна 

форма 

навчання 
1 4 2 7  6  6 13 

За ВМС 2 5 2 9  8  8 17 
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Рис. 2.35 Співвідношення видів бойових дій у розроблених 

магістерських роботах 

Результати захисту магістерських робіт наведені у табл. 2.62 та на рис. 

2.35 

Таблиця 2.62 

Результати захисту магістерських робіт 

Навчальна група  

Середній бал за захист магістерських робіт 

С
ер

ед
н

ій
  

б
а
л

 Розроблення організаційно-

методичних документів для 

проведення КШН 

Обґрунтування 

рекомендацій, щодо 

виконання бойових завдань 

2208  76 76 

2209 69  69 

За денну форму 69 76 73 

2309 75 93 84 

2310 63 76 70 

За заочну форму 69 79 74 

Усього 69 78 74 

Рис. 7.   
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Рис. 2.36 Результати захисту магістерських робіт (зелений колір – 

денна форма навчання, синій – заочна) 
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Екзамен з фізичної підготовки 

Таблиця 2.63 

Навчальна 

група 

Фізична підготовка 

Практична частина Теоретична частина Загальна оцінка Середній бал 

2208 4 3,5 4 4 

2209 3 3 3 3 
Денна форма 

навчання 
3,5 3,2 3,5 3,5 

2309 4,3 4 4,3 4,3 

2310 3,6 3,1 3,6 3,6 
Заочна 

форма 

навчання 

3,95 3,55 3,95 3,95 

Результати наведені в таблиці 8 черговий раз підтверджують висновок 

щодо більш якісної підготовки слухачів  за заочною формою навчання ніж 

слухачів з денною формою навчання. 

Недоліки та пропозиції 

Недоліки: 

недосконалість занять стосовно організації планування, підготовки і 

ведення операцій міжвидовими та міжвідомчими угрупованнями військ; 

недосконалість системи роботи щодо вивчення нових керівних 

документів НПП кафедри під час роботи в Командуванні Військово-

Морських Сил (участі у заходах оперативної підготовки, семінарах, заходах 

міжнародного військового  співробітництва тощо); 

відсутність у Положенні про кафедру Військово-Морських Сил та 

функціональних обов’язках НПП кафедри, функцій стосовно організації 

взаємодії із Замовником з питань оновлення бази керівних документів, 

розроблених у видах (родах) Збройних Сил України, інформаційних 

матеріалів досвіду підготовки та застосування сил (військ), уточнення 

тематики й актуальності магістерських робіт тощо; 

застарілість окремих нормативно-правових актів з організації 

підготовки, застосування та забезпечення сил (військ), їх невідповідність 

реальній бойовій діяльності у сучасних умовах. Так, на даний час окремі 

підручники, видані до 2015 року не враховують положень Стратегічного 

оборонного бюлетеню України, Програми розвитку Збройних Сил України 

на період до 2020 року, Програми розвитку Військово-Морських Сил на 

період до 2020 року та інших діючих керівних документів (Стандартів 

підготовки, ремонту та експлуатації корабельного складу тощо). 

Пропозиції 

За підсумками роботи екзаменаційної підкомісії пропонується: 

Командуванню Військово-Морських Сил Збройних Сил України: 

забезпечити систематичне надання до НУОУ нормативно-правових 

актів, які розроблені у Військово-Морських Силах, інформативних матеріалів 

щодо досвіду бойового застосування сил (військ) в АТО (операції 

Об’єднаних сил) на території Луганської та Донецької областей тощо; 
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спланувати збільшення занять на кафедрі з питань підготовки, 

планування застосування та організації управління силами (військами), 

специфічних видів оперативного (бойового) та логістичного забезпечення під 

керівництвом начальників структурних підрозділів  Командування  

Військово-Морських Сил; 
Національному університету оборони  України: 
внести зміни до програм і робочих програм навчальних дисциплін 

стосовно особливостей виконання завдань в операції Об’єднаних сил; 
поглибити міжвідомчу та міжвидову підготовку слухачів; 
уточнити Положення про кафедру Військово-Морських Сил та 

функціональні обов’язки НПП і НП кафедри стосовно визначення функцій 
підтримання взаємодії із замовником на підготовку військових фахівців з 
питань забезпечення кафедри керівними документами, що розробляються у 
Командуванні ВМС ЗС України; 

під час оновлення і переопрацювання підручників і навчальних 
посібників кафедри передбачити врахування вимог нових керівних 
документів, які будуть надіслані Командуванням ВМС ЗС України до 
університету; 

запровадити участь НПП і НП кафедри у командно-штабних навчаннях 
з Командуванням Військово-Морських Сил у складі відділів (груп) ОКП 
ВМС, які здійснюють планування застосування та забезпечення сил (військ) і 
управління ними; 

переглянути порядок проведення практичної частини комплексного 
екзамену, зокрема постановку завдань слухачам здійснювати директивними 
документами, а не «навчальними завданнями», а також зменшити обсяг 
завдань, які необхідно виконати слухачу під час екзамену або збільшити час 
на їх розроблення; 

слухачів денної форми навчання залучати до командо-штабних 
навчань, які проводяться з органами військового управління оперативного та 
тактичного рівня, для набуття досвіду виконання обов’язків на вищих 
посадах. 

Висновок. Результати складання комплексного екзамену слухачами 
денної та заочної форми навчання (групи 2208, 2209, 2309, 2310) кафедри 
Військово-Морських Сил командно-штабного інституту Національного 
університету оборони України показують, що підготовка офіцерів за 
визначеною спеціалізацією організована на достатньому рівні. 

Теоретична підготовка слухачів та набуті за час навчання  командно-
методичні навички, у цілому відповідають встановленим професійним 
стандартам і освітньо-професійним програмам та дозволяють виконувати 
функціональні обов’язки на посадах з відповідним рівнем освіти, 
організовувати або приймати участь в процесах планування застосування та 
всебічного забезпечення частин (підрозділів) в складі угруповань різнорідних 
сил Військово-Морських Сил, міжвидових і міжвідомчих угруповань.  

У доповідях визначених питань комплексного екзамену слухачами 
застосовано набутий досвід застосування частин (підрозділів) Військово-
Морських Сил у під час окупації Кримського півострову Російською 
Федерацією та участі в проведенні АТО на території Донецької та Луганської 
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областей, а також перспективи розвитку Військово-Морських Сил, що 
визначені Стратегічним оборонним  бюлетенем України та Програмою 
розвитку Збройних Сил України на період до 2020 року. 

Кафедра керівництва військами (силами) в мирний час  
Аналіз типів обраних магістерських робіт: 

Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження) – 19 
Типу “Б” (наукове розроблення орг.-метод. документів КШН) – 2 

Розподіл магістерських робіт за формами дій військ (сил): 
Мобілізаційно-кадрова робота - 12; Підготовка військ (сил) - 5; 
Забезпечення повсякденної діяльності – 3; ТрО -1; 

Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення очної 
до заочної). 

Спеціальність 253 “Військове управління (за видами збройних сил)” 
Спеціальність 8.16010101 “Бойове застосування та управління діями 

військових частин Сухопутних військ”  
Спеціалізація “Бойове застосування та управління діями військових 

частин механізованих і танкових військ”  

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 
Спеціалізація “Військово-соціальне управління” (для фахівців організації 

морально-психологічного забезпечення діяльності (сил), організації 
психологічної роботи у військах (силах), кадровий менеджмент у військах 
(силах))”  

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне управління” 
Спеціалізація “Кадровий менеджмент у військах (силах)” 

Форма 
навчання 

Усього 
захищал

о 

Кількість (%) Середні
й 

бал 
“відмінно” “добре” 

“задовільно
” 

“незадовільно
” 

Денна  3 – 2 (67) 1 (33) – 3,7 
Заочна 4 - 3 (75) 1 (25) - 3.7 

Спеціальність 8.18000082 Організація бойового та оперативного 
забезпечення військ (за видами і родами військ і сил)Результати захисту 
атестаційних (магістерських) робіт Спеціалізація “Організація зв’язку та 

автоматизованих систем управління” 

Форма 
навчання 

Усього 
захищало 

Кількість (%) Середній 
бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Заочна 1 - 1(100) - - 4 

Аналіз програми підготовки, кафедрою розроблені (ПНД, РПНД) 

навчальних дисциплін: 

2.1.07 Повсякденна діяльність Збройних Сил України; 

2.1.07 Повсякденна діяльність військових частин; 

2.3.01 Управління персоналом у Збройних Силах України; 

2.3.02 Оборонне планування і управління ресурсами у військовій сфері; 

Форма 
навчання 

Усього 
захищал

о 

Кількість (%) Середні
й 

бал 
“відмінно” “добре” 

“задовільно
” 

“незадовільно
” 

Денна 4 – 1 (25) 3 (75) – 3,3 

Заочна 9 1 (11) 2 (22) 6 (67) – 3,4 
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2.3.03 Мобілізаційна робота у Збройних Силах України. 

1. Аналіз розподілу змісту навчання за організаційними формами 

вивчення дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань, контрольні заходи тощо): 

Повсякденна діяльність Збройних Сил України: 

Обсяг навчальної дисципліни складає 150 годин із них: під 

керівництвом викладача 72 години (теоретичних занять 32 (44,4 %) годин, 

практичних занять 40 (55,6 %) годин ), на самостійну роботу – 78 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Повсякденна діяльність військових частин: 

Обсяг  навчальної дисципліни складає 150 годин із них: під 

керівництвом викладача 74 години (теоретичних занять 18 (24,3 %) годин, 

практичних занять 56 (75,7 %) годин ), на самостійну роботу – 76 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Обсяг  навчальної дисципліни складає  120 годин із них: під 

керівництвом викладача 60 години (теоретичних занять 16 (26,6 %) годин, 

практичних занять 44 (73,3 %) годин ), на самостійну роботу – 60 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Управління персоналом у Збройних Силах України 

Обсяг  навчальної дисципліни складає 270 годин із них: під 

керівництвом викладача 134 години (теоретичних занять 68 (50,7 %) годин, 

практичних занять 66 (49,3 %) годин ), на самостійну роботу – 136 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Мобілізаційна робота у Збройних Силах України 

Обсяг  навчальної дисципліни складає 240 годин із них: під 

керівництвом викладача 104 години (теоретичних занять 14 (13,4 %) годин, 

практичних занять 90 (86,5 %) годин ), на самостійну роботу – 136 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Оборонне планування і управління ресурсами у військовій сфері 

Обсяг  навчальної дисципліни складає 270 годин із них: під 

керівництвом викладача 134 години (теоретичних занять 40 (29,8 %) годин, 

практичних занять 94 (70,1 %) годин ), на самостійну роботу – 136 годин. 

Зазначений розподіл навчальних годин дозволяє досягти мети вивчення 

навчальної дисципліни. 

Робочі програми опрацьовані у відповідності з навчальними планами. 

На вимоги замовника (Головне управління персоналу Генерального 

штабу Збройних Сил України), кафедрою в 2017-2018 навчальних роках 

розроблено нові методичні задачі “Комплектування військових частин 

особовим складом під час підготовки  і ведення операції (бойових дій)” для 

розгляду на групових вправах. 
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АНАЛІЗ тем МР для слухачів командно-штабного інституту застосування військ (сил) (ОТР) 

 
 
 

Органи  
військового 

управління, військові 
частини 

(підрозділи) 

Застосування  Забезпечення (інше)  Прим. 
Наступ  Оборона Стабілізаційні 
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ЗС України               3      4(1)  
Види (роди) військ (сил) 

СВ                     2  
ПС                     1  
ОУВ (с)      2 1    1          2  
Угр. в (с) ВМС             1   1    1 1  

ОК 

Угр. в(с) ОК 3 1   4(1) 4 1  2            4(1)  
МК  1(1)  1     3  2(1)  2  1        

Бригади (полки, БТГр) 
омбр 9(1) 12(2) 3 3 5   7(1) 1 7       5(1) 1   3  
отбр 1    1                  
омпбр  2      1               
огшбр  1                     
БТГр 1                      
зрп  1        1             
обрАА  1                   1  
одшбр 2(1) 3(1)        1             
опдбр 3(1)         1             
опСпП  1    1(1)               1  
обрМП          1             
ВСП                     6(1)  
ТЦК                     1  
ВМБ                     1  
брнк         1            2  
Всього  19 23(4) 3 4 10(1) 7(1) 2 8(1) 7 11 3(1)  3  4 1 5(1) 1  1 29(3)  

19(3) 49(6) 26(1) 3(1) 44(4)  
1– в темі МР присутня інновація 



 173 

І. Тематика: 
ЗАСТОСУВАННЯ (97): 

наступ – 19; 
оборона – 49; 
стабілізаційні дії – 26; 
операція з підтримання миру – 3. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (інше) – 44. 

ІІ. Масштаб (обсяг): 
ЗС України – 7; 
види (роди) військ (сил) – 13;  
ОК (ПвК) – 29; 
бригади (полки) – 92. 
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Рис. 2.37    Тематика магістерських робіт 
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ІІІ. Відповідність тематики МР 
сучасним науковим проблемам визначених ГШ (МОУ) 

IV. ІННОВАЦІЇ в темах МР 

Теми МР, які відповідають сучасним 
науковим проблемам – 43. 

Інші – 98. 

Наявність інновацій в МР – 15. 
Інші – 126. 

  
Рис. 2.38  Відповідність тематики МР 
сучасним науковим проблемам                                                                                             Рис. 2.39 Інноваційна тематика МР 
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Органи 
військового управління, 

військові частини 
(підрозділи) 

Теоретичне та експериментальне дослідження актуальних 
питань воєнного мистецтва тощо 

Наукове розроблення 
організаційно-методичних 

документів навчань (тренувань) 

При-мітка 

Обґрунтування 
рекомендацій 

Бойове 
застосування 
військових 

частин 

Обґрунтування 
показників 
і методика 

оцінювання 

Підго-
товка та 
ведення 
операцій 

Стратегічне, 
оп 

еративне 
планування 

(планування) 
застосування 

Підготовка 
та 

здійснення 
оперативн

ого 
розгортанн

я 

Підготовка та 
застосування 
військ (сил) 

Обґрунтуванн
я напрямів 
оптимізації 

співвідношенн
я 

КШН. 
Підготовка та ведення НО 

ОУВ(с) 

 

ЗС України 6       1   
Види (роди) військ (сил) 

СВ 1*       1   
ПС 1*          
ОУВ (с) 5*          
Угр. в(с) ВМС 3*          

ОК (ПвК) 
Угр. в(с) ОК 9*      1  10  
МК 2*        9*  

Бригади (полки, БТГр) 
омбр 10(5*)        47  
отбр 1        1  
омпбр         3  
огшбр         1  
БТГр         1  
зрп         2  
обрАА 1*        1  
одшбр 3*        3  
опдбр 2        2  
опСпП 2        1  
обрМП         1  
ВСП 3      2    
ТЦК 1*          
ВМБ         1  
брнк 2*        1*  
Всього  52(33*)      3 2 84 (10*)  

57 84  
* – тема МР відповідає сучасним науковим проблемам визначених в ГШ (МОУ) 
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V. РОЗПОДІЛ  

МР по визначеним формам 
теоретичне та експериментальне дослідження – 57 

(33*); 
наукове розроблення організаційно-методичних 

документів для проведення навчань (тренувань) – 84 
(10*); 

всього – 141 тема МР. 
 

 
VІ. РОЗПОДІЛ  

МР по напрямкам досліджень 

 

 

 
 
Напрямки досліджень: 
-рекомендації – 52; 
- застосування – 0; 
- показники – 0; 
- ведення – 0; 
- планування – 0; 
- оперативне 
розгортання  – 0; 
- підготовка та 
застосування в(с) – 3; 
- оптимізація 
співвідношення – 2. 
 

Рис. 2.40     Розподіл МР по визначенимформам                 Рис. 2.41 Напрямки досліджень МР        
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Висновки щодо аналізу тематики магістерських робіт (слухачів 
командно-штабного інституту застосування військ (сил)) 

1. У тематиці магістерських робіт за тематикою “застосування” 
розроблено 97 магістерських робіт, за тематикою “забезпечення” (та інше) – 
44 магістерські роботи, що свідчить про надання пріоритетів саме питанням 
“застосування”. 

2. Серед 97 магістерських робіт, які розглядають питання застосування, 
половина (51%), присвячена оборонній тематиці. Наступальним діям 
присвячено лише  19% робіт. 

 3. Майже 65% магістерських робіт присвячені “бригадній” 
проблематиці, що відповідає посадам слухачів після випуску з університету. 

4. Значна частка робіт (30%) не відповідає сучасним науковим 
проблемам. Це свідчить про недостатньо якісне наукове супроводження 
розробки тем магістерських робіт. 

Довідково. Перелік сучасних наукових проблем наведено в Зведеному 
річному плані наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах 
України на 2016 рік (затверджений МОУ 30.12.2015) 

5. Інновації у військовій справі магістерських робіт залишаються поза 
увагою. Лише 15 із наявних тем (10%) містять спроби покращення, втілення 
найкращих ідей у теорію воєнного мистецтва.  

6. Співвідношення кількості “теоретичних” робіт і “практичних” робіт 
(57 та 84) показує пріоритети у спрямованості тем магістерських робіт  

7. Розробленню рекомендацій за напрямками досліджень присвячено 
52 магістерських роботи (36%), що підкреслює надання пріоритетів 
практичній складовій. 

 

Результати атестації випускників інституту авіації та 

протиповітряної оборони у 2014 році 
У період з 30 травня по 17 червня 2014 року державною екзаменаційною 

комісією проведена Державна атестація слухачів випускного курсу інституту 
авіації та протиповітряної оборони. 

Слухачі інституту набору 2012 року навчались за 3 спеціальностями та 6 
спеціалізаціями. Плани навчального процесу виконано у повному обсязі. 

Державну атестацію склали – 14 слухачів очної форми навчання 
позитивно. Середній бал успішності випускного курсу до початку державної 
атестації складав – 4,07. Середній бал за результатами Державної атестації за 
інститут склав –4,31. 

На якість підготовки слухача впливає навчальна, методична робота, 
наукова та науково-технічна діяльність, яку здійснюють науково-педагогічні 
працівники кафедр інституту.  

Основними проблемними питаннями у 2014 році за результатами 
перевірки якості підготовки фахівців в інституті та шляхами їх 

вирішення були: 
По перше не вдалося у відповідності до обставин, що склалися, 

реалізувати при проведенні Державної атестації практичну складову оцінки 
рівня вмінь слухачів в управлінні підготовкою та застосуванням 
підпорядкованих військових частин з використанням автоматизованих 
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систем управління, в першу чергу “ОРЕАНДА” у відповідності до 
визначених посад бригад (полків) авіації, зенітних ракетних військ, 
радіотехнічних та спеціальних військ, баз та арсеналів матеріально-
технічного забезпечення Повітряних Сил на базі навчальних центрів 
Повітряних Сил Збройних Сил України. 

На той час проблема знаходилася на стадії вирішення теоретично та 
набула практичного втілення в освітній процес: 

введенням до навчального плану та апробації навчальних дисциплін: 
Управління діями авіації; 
Управління вогнем зенітних ракетних військ; 
Бойове управління радіотехнічними військами. 
До цих навчальних дисциплін введено практичну складову з цільовим 

використанням навчально-матеріальної бази брТА, 41 НТЦ ПС ЗС України, 
які оснащені відповідними АСУ. У новому навчальному роц було сплановано 
удосконалювати практичні навчальні заняття на базі військ використовуючи 
досвід ведення бойових дій в антитерористичній операції щодо: 

посилення охорони повітряного простору та забезпечення своєчасного 
попередження про безпосередню підготовку  до повітряного нападу та його 
початок; 

ведення радіолокаційної, радіо- та радіотехнічної, повітряної розвідки в 
певній повітряній операційній зоні; 

контролю за порядком використання повітряного простору в південно-
східних регіонах України; 

авіаційної підтримки батальйонних та бригадних тактичних груп; 
захисту від терористичних посягань аеродромів, стартових та позицій 

окремих радіолокаційних рот та радіотехнічних батальйонів; 
здійснення повітряних перевезень (евакуації повітрям), десантування 

особового складу та вантажів; 
виконання заходів пошуково-рятувального забезпечення. 
Підвищення рівня практичних вмінь в управлінні підпорядкованими 

частинами за напрямом матеріально-технічного забезпечення Повітряних 
Сил апробовано проведенням практичних занять на базі 5 Об’єднаного 
центру електрогазового та автотехнічного забезпечення (Житомир), 20 
Центру зберігання засобів зв’язку та радіотехнічного забезпечення (Озерне), 
та 433 Об’єднаного центру зберігання засобів ураження, озброєння та 
військової техніки (Івниця), які вже дали свої позитивні результати. 
Методика проведення перших занять удосконалена та вони заплановані на 
наступний навчальний рік.  

По друге  –  недостатній рівень опанування слухачами наукових методів 
досліджень та їх впровадження при розробці магістерських робіт. 

Дуже низький рівень підготовленості слухачів при вступі до 
університету з основних предметів, які є базовими в середній школі та 
інститутах які закінчили, особливо фундаментальні та прикладні дисципліни 
за профілем. Випробування перевірки професійних знань при вступі до 
університету у 2014 році вказують на зниження їх рівня. Якщо у 2013 році, на 
вступній кампанії,  основними оцінками були 110-115 балів, а у деяких 
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кандидатів – 125-140, то цього року мала частка кандидатів набрала 100-110, 
а в основному – це 80-90 балів.   

Для вирішення цього питання на виконання Закону “Про вищу освіту”: 
посилено вивчення методологічних основ та методичних навичок 

інноваційної діяльності в предметній галузі спеціальностей; 
у новому змісті навчання для підвищення рівня фундаментальної 

підготовки слухачів з питань теорії бойової ефективності та дослідження 
операцій сплановані заняття в рамках навчальних дисциплін, які є базовими 
для підготовки слухачів за відповідними спеціальностями; 

сплановано проведення роботи за даним напрямком з офіцерами, які 
будуть навчатися на курсах підвищення кваліфікації – як з потенційними 
кандидатами до вступу в університет.  

З метою удосконалення методик, форм та технологій проведення 
навчальних занять, впровадження  в освітній процес інноваційних 
технологій, використовуючи досвід проведення командно-штабних навчань з 
використанням імітаційного моделювання, в інституті у межах навчально-
методичного збору проведено інструкторсько-методичні заняття за 
напрямами кафедр авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних та 
спеціальних військ з методики підготовки та проведення визначених 
навчальних занять з використанням можливостей Центру імітаційного 
моделювання та АСУ “Славутич”, з концентрацією уваги викладачів на 
актуальності цього питання в теорії та практиці підготовки та застосуванню 
бригад  тактичної авіації, бригад (полків) зенітних ракетних, радіотехнічних 
та спеціальних військ, всебічного забезпечення. Дій у складі бригадних та 
батальйонних груп, з моделюванням процесів, які вивчаються.  

Результати атестації випускників у 2015 році 
У період з 16 по 26 лютого (очної форми навчання набору 2013 року), 

з14 по 23 квітня (заочної форми навчання набору 2011 року), з 15 по 25 
червня 2015 року (заочної форми навчання набору 2012 року) в 
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
працювала Державна екзаменаційна комісія. 

Слухачі інституту набору 2011, 2012 років (заочна форма навчання), 
набору 2013 року (денна форма навчання) навчались за 3 спеціальностями та 
9 спеціалізаціями. Навчальні плани виконано у повному обсязі. 

Середній бал успішності слухачів заочної форми навчання набору 2011 
року до початку державної атестації складав – 3,87, слухачів заочної форми 
навчання набору 2012 року – 3,89, слухачів денної форми навчання набору 
2013 року  – 3,96.  

Державну атестацію склали – 72 слухачі ( 21 – денної, 51 – заочної 
форми навчання) позитивно.  

Середній бал за результатами державної атестації слухачів заочної 
форми навчання набору 2011 року склав – 4,17, слухачів заочної форми 
навчання набору 2012 року – 4,39, слухачів денної форми навчання набору 
2013 року  – 4,26.  

Середній бал за результатами державної атестації за інститут склав –
 4,27. 
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Основними проблемними питаннями у 2015 році за результатами 

перевірки якості підготовки фахівців в інституті та шляхами їх 
вирішення були: 

Одним з недоліків у підготовці слухачів є недостатній рівень 
практичних вмінь при обгрунтуванні прийнятих рішень щодо способів 
застосування військ.   

Шляхом вирішення даного питання є впровадження в освітній процес 
систем імітаційного моделювання, інформаційно-розрахункових задач, 
сучасних методик та моделей. 

Також сплановано залучення слухачів до участі в заходах бойової 
підготовки у військах для набуття практичних вмінь виконання 
функціональних обов'язків на посадах, про що досягнуто принципових 
домовленостей з Командуванням Повітряних Сил. 

На виконання вимог сьогодення, досконалого вивчення та оперативного 
впровадження досвіду застосування Збройних Сил України в 
антитерористичній операції було сплановано залучення офіцерів органів 
управління та військових частин Повітряних Сил, які мають бойовий досвід в 
антитерористичній операції, до заходів, що проводяться в університеті в 
рамках науково-практичних конференцій (семінарів, круглих столів) щодо 
обміну  практичним досвідом та впровадження його в освітній процес. 

Іншим проблемним питанням є недостатній рівень використання 
слухачами наукових методів досліджень при розробці магістерських робіт. 

Для вирішення цього питання: 
для підвищення рівня фундаментальної підготовки слухачів з питань 

дослідження операцій внесено зміни до змісту навчальних дисциплін 
варіативної складової щодо вивчення та використання наукових методів 
дослідження для вирішення прикладних задач; 

було сплановано залучення провідних науковців університету до занять 
зі слухачами в рамках роботи воєнно-наукових гуртків. 

До участі у навчально-методичному зборі інституту були запрошені 
представники замовника (Командування Повітряних Сил ЗС України) для 
обговорення питань змісту навчання за кожною спеціалізацією та змін, які 
пройшли та плануються в Повітряних Силах ЗС України з урахуванням 
досвіду ведення антитерористичної операції.  

Результати атестації випускників у 2016 році 
У період з 12 по 23 лютого, з 8 по 17 червня 2016 року в Національному 

університеті оборони України імені Івана Черняховського працювала 
екзаменаційна комісія. 

У період з 12 по 23 лютого 2016 року екзаменаційною комісією 
проведена атестація слухачів випускного курсу очної форми навчання набору 
2014 року інституту авіації та протиповітряної оборони. 

Атестацію склали 22 слухачі очної форми навчання успішно. Середній 
бал успішності випускного курсу до початку Атестації складав – 4,10. 
Середній бал за результатами Атестації за інститут склав – 4,31. 

Основними проблемними питаннями у 2016 році за результатами 
перевірки якості підготовки фахівців в інституті та шляхами їх 
вирішення були: 
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не була проведена практична фаза комплексного екзамену на атестації, 
причиною є обмеження часу для проведення атестації у зв’язку з 
достроковим випуском;  

недостатній рівень підготовки з питань взаємодії між військовими 
частинами та підрозділами різних родів військ та видів Збройних Сил 
України;  

труднощі у застосуванні наукових методів досліджень під час 
підготовки курсових та магістерських робіт.  

З урахуванням викладеного вище та з метою усунення недоліків, 
покращення освітнього процесу було запропоновано наступні шляхи 

вирішення:  
проведення комплексних тактичних та оперативних занять, в рамках 

комплексних задач з відпрацюванням питань взаємодії, при цьому 
виконуючи завдання на різних посадах, а також командно-штабних навчань 
та тренувань з використанням засобів імітаційного моделювання; 

введення до навчальних дисциплін інформаційно-розрахункових задач, 
вивчення сучасних методик та моделей; 

корегування змісту програм (робочих програм) навчальних дисциплін з 
метою оперативного втілення в освітню діяльність сучасних поглядів на 
підготовку, застосування, управління та забезпечення Повітряних Сил 
Збройних Сил України за досвідом АТО; 

удосконалення практики оперативного оновлення навчально-
методичних матеріалів для проведення всіх видів навчальних занять на 
основі систематичного вивчення та узагальнення досвіду застосування військ 
(сил) ЗС України в АТО; 

розширення переліку факультативів, курсів та тренінгів у новому 
навчальному плані вимагає більш ретельної завчасної підготовки; 

активне впровадження в освітній процес сучасних технологій навчання, 
розвиток системи дистанційного навчання, подальшу реалізацію концепції 
змішаного навчання; 

за новим змістом навчання вводиться Комплексна оперативно-тактична 
задача 21 (ПС), відповідальність за її розробку покладається на кафедру 
Повітряних Сил; 

продовження впровадження системної роботи слухачів над 
магістерськими дослідженнями впродовж всього періоду навчання 
починаючи з вересня місяця 1-го курсу; 

збільшення в тематиці магістерських робіт кількості тем за формою 
розроблення НММ для проведення КШН, а також спрямованих на наукове 
вирішення складних проблемних питань застосування військ (сил) за 
досвідом АТО;  

підвищення ефективності практичних занять за рахунок широкого 
використання навчально-матеріальної бази, вивчення слухачами методик 
оперативно-тактичних розрахунків, тренування з питань управління 
військами при виконанні ними завдань за призначенням; 

підвищити ефективність та практичну спрямованість наукових 
досліджень з урахуванням досвіду проведення АТО;  
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вивчення системи підготовки військових фахівців іноземних держав та 
досвіду впровадження сучасних технологій навчання в систему підготовки 
фахівців для ЗС України;  

поглиблення співпраці з закордонними вищими військовими 
навчальними закладами в рамках програми "“Удосконалення військової 
освіти” (DEEP), “Партнерство заради миру” (PFP).  

Результати атестації випускників у 2017 році 
У період з 17 по 31 березня (очної форми навчання набору 2015 року), з 

2 по 16 червня 2017 року (заочної форми навчання набору 2014 року) в 
Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
працювала екзаменаційна комісія. 

У 2017 році в інституті авіації та протиповітряної оборони атестацію 
склали 17 слухачів очної та 45 заочної форм навчання позитивно. 

Слухачі інституту набору 2015 року (очна форма навчання), набору 
2014 року (заочна форма навчання) навчались за 3 спеціальностями та 9 
спеціалізаціями. Навчальні плани виконано у повному обсязі. 

Середній бал успішності слухачів до початку атестації очної форми 
навчання набору 2015 року складав – 4,11 та  заочної форми навчання набору 
2014 року – 4,02.  

Середній бал за результатами атестації слухачів очної форми навчання 
набору 2015 року  склав – 4,33,  слухачів заочної форми навчання набору 
2014 року – 4,40. 

Середній бал за результатами державної атестації за інститут склав –
 4,36. 

Вперше, при складанні комплексного екзамену випускної атестації, 
проведено практичну її складову на базі 41 навчально-тренувального центру 
ПС ЗС України. Даний захід надав можливість оцінити практичні дії 
слухачів-випускників з питань реалізації прийнятих рішень та спроможності 
здійснювати управління військовою частиною в ході відбиття удару 
повітряного противника.   

Протягом навчання з високою ефективністю було проведено 
факультативний курс “Полігон” в рамках командно-штабних навчань з 
практичними діями “Блакитний тризуб - 2017”, до яких були залучені всі 
слухачі та більшість викладацького складу.  

У 2017 році була покращена робота щодо втілення в освітній процес 
математичних моделей і розрахункових задач. 

З’явилось більше занять на базі центру імітаційного моделювання та на 
НАСУВ “Славутич”.  Подальша наша перспектива – це вивчення 
викладачами АСУ “Віраж”  і встановлення її в університеті.  

Основними проблемними питаннями у 2017 році за результатами 

перевірки якості підготовки фахівців в інституті та шляхами їх 
вирішення були: 

Найбільш “проблемні” питання в теорії: 
деякі слухачі в доповідях занадто прив’язуються до своїх записів, не 

достатньо володіють навичками логічної побудови своєї доповіді, не 
приділяють належної уваги плану доповіді, внаслідок чого не витримують 
структуру відповіді, визначену у формулюванні питання. З метою отримання 
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повної відповіді деяких слухачів члени підкомісії були вимушені задавати 
додаткові питання;  

недостатнє володіння слухачів питаннями тактики Сухопутних військ, 
оперативного мистецтва. 

Найбільш проблемні питання у практиці: 
під час проведення оперативно-тактичних розрахунків не завжди 

враховувався вплив деяких факторів; 
недостатня ступінь обґрунтованості пропозицій щодо способів 

застосування військ; 
недостатня впевненість при здійсненні публічних доповідей; 
доповіді слухачів містили недостатньо елементів нестандартних рішень, 

при цьому деякі з них містили забагато зайвої інформації, іноді необхідні 
питання розкривались не повністю; 

деякі слухачі мають нестійкі навички оформлення графічних 
документів, що призводить до недостатньо повного відображення окремих 
елементів замислу. 

Результати складання комплексного екзамену виявили кращу підготовку 
слухачів очної форми навчання в теоретичному аспекті, заочної – у 
практичному.  

Проблемні питання та недоліки розроблення магістерських робіт:  
теоретичні знання, які отримані в НУОУ дають можливість виконувати 

обов’язки за посадою, але практичні навички стосовно підготовки і 
проведення різного виду навчань та тренувань не в повній мірі дають 
можливості здійснювати  їх організацію та проведення; 

в деяких роботах не повністю конкретизуються шляхи підвищення 
ефективності бойової підготовки та бойового застосування, не в повному 
обсязі враховуються обмеження, які визначені завданням на магістерську 
роботу; 

рекомендації не в повній мірі містять обґрунтування доцільності їх 
реалізації. 

Причини:  
не дотримання слухачами чіткого виконання затвердженого плану-

проспекту магістерської роботи; 
обмеженість у часі, щодо відпрацювання матеріалів магістерської 

роботи слухачами заочної форми навчання в міжзборовий період в силу 
виконання службових обов’язків; 

недостатня ступінь обґрунтованості науковими методами рекомендацій, 
які надаються в магістерських роботах слухачів заочної форми навчання. 

Пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу в контексті 
виявлених проблемних питань: 

продовжити роботу щодо адаптації навчально-тренувальних 
можливостей 41 НТЦ ПС ЗС України до робочих програм навчальних 
дисциплін; 

потреба в розгортанні та обладнанні робочих місць (з програмним 
забезпеченням “Віраж-планшет”) на базі навчальних командних пунктів 
університету для відпрацювання практичних питань управління військовими 
частинами (підрозділами) під час бойового застосування; 
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збільшити обсяг часу на вивчення навчальних дисциплін професійно-
спеціальної підготовки, особливо для слухачів заочної форми навчання. 

більше уваги приділяти тренуванням у доповіді, повноті та якості 
відображення графічних документів, формуванню у слухачів аналітичних 
здібностей, звернути увагу на врахування бойового досвіду, отриманому під 
час проведення АТО, використання елементів новизни, оригінальності. На 
групових вправах надавати більше часу для доповідей слухачів за окремими 
елементами замислу по карті та схемах. 

більше уваги приділяти розвитку у слухачів логічного мислення, вмінню 
робити аналіз на основі одержаних знань, пов’язувати теоретичні положення 
з практикою, грамотно формулювати висновки, рекомендації та змістовно їх 
обґрунтовувати; 

при розробленні магістерських робіт враховувати відповідність їх змісту 
сучасному стану Збройних Сил України, розвитку озброєння і військової 
техніки, досвіду локальних війн та збройних конфліктів, а також потребам 
бойової підготовки військ та посилити їх практичну спрямованість;  

надавати не менше 4 тижнів для завершення оформлення магістерських 
робіт та підготовки до атесації; 

під час підготовки та проведення захистів магістерських робіт доцільно 
використовувати електронні карти;  

вивчення системи підготовки військових фахівців іноземних держав та 
досвіду  впровадження стандартів НАТО. 

Загальний висновок 
Порівняльна характеристика результатів атестації випускників (загальна 

оцінка) по рокам випуску наведена в таблиці 2.65 
 

Таблиця 2.65 

Рік випуску 2014 2015 2016 2017 

очна 
форма навчання 

4,31 4,26 4,31 4,33 

заочна 
форма навчання 

 4,43  4,40 

поточне 
навчання 

4,07 3,93 4,1 4,07 

Середній бал 
за (ДЕК) ЕК 

4,31 4,36 4,31 4,36 

 

Проведений порівняльний аналіз результатів атестації випускників 

інституту свідчить про відповідність підготовки військових фахівців вимогам 

стандартів вищої освіти. Загальний середній бал у випускників заочної 

форми навчання вищий, ніж у очної форми навчання. Аналіз результатів 

атестації випускників інституту за роками  навчання показав, що якість 

підготовки є стабільною.  
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2.3. Порівняльний аналіз якості підготовки військових фахівців 

оперативно-тактичного рівня за спеціальністями “Забезпечення військ 

(сил)”, “Освітні, педагогічні науки” та “Право”. 
 

Підготовка військових фахівців оперативно-тактичного рівня за 

спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”, “Освітні, педагогічні науки” та 

“Право” здійснювалась відповідно до: 

Закону України “Про освіту” від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII (у 

редакції від 25.07.2018 р.); 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 

“Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти”; 

Наказу Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 346  

“Про затвердження Положення про особливості організації освітнього 

процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

України”; 

Наказу Міністерства оборони України від 27 травня 2015 року № 240 

“Про затвердження Положення про вищі військово-навчальні заклади”;  

Наказу Міністерства оборони України від 09 вересня 2015 року № 472 

“Про затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів”;  

Наказів начальника Національного університету оборони України  

“Про організацію освітньої діяльності в Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського”. 

Аналіз захисту магістерських робіт. 

До атестації залучався 91 слухач, з них 44 за денною формою навчання 

та 47 за заочною формою навчання. 

Напрямок (по кафедрам) та направленість магістерських робіт: 

Всього з 91 магістерської роботи 80 магістерських робіт були виконані 

за формою теоретичного та експериментального дослідження та 11 

магістерських робіт були виконані за формою наукової розробки 

організаційно-методичних документів навчань (таблиця 2.67). 

Таблиця 2.67  

кількість тем магістерських робіт за видами та напрямками підготовки 

структурних підрозділів інституту:        
Структурний підрозділ Форма А Форма Б Таємні Відкриті 

Кафедра оперативного та 

бойового забезпечення 
13 5 18 - 

Кафедра технічного 
забезпечення 

31 2 17 16 

Кафедра тилового забезпечення 30 3 17 16 
Кафедра економіки та 
фінансового забезпечення 

6 1 - 7 

Всього 80 11 52 39 
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Форма А - Теоретичні та експериментальні дослідження актуальних 

питань військового управління; 

Форма Б - Наукова розробка організаційно-методичних документів для 

проведення навчань. 

Тематика магістерських робіт (наступ, оборона, тощо). 

Кафедра оперативного та бойового забезпечення 
проведення тактико-спеціальних навчань – 5;  

дослідження виді забезпечення в оборонній операції – 6; 

дослідження виді забезпечення у стабілізаційній операції – 6; 

дослідження виді забезпечення у наступальній операції – 1; 

дослідження питань організація екологічної безпеки та цивільного 

захисту у збройних силах – 2. 

Кафедра технічного забезпечення 

проведення тактико-спеціальних навчань – 2;  

дослідження системи технічного забезпечення у наступі – 4; 

дослідження системи технічного забезпечення в обороні – 4; 

дослідження системи технічного забезпечення у рейдових діях – 2;  

організації експлуатації озброєння та військової техніки – 13;  

дослідженню захисту ОВТ та особового складу – 2; 

дослідження системи технічного забезпечення у ММО – 1; 

дослідження питань підготовки особового складу на арсеналах – 1; 

дослідженню системи технічного забезпечення у стабілізаційній 

операції – 1; 

дослідження питань щодо удосконалення рухомих засобів ремонту, 

технічного обслуговування та евакуації ОВТ – 3. 

Кафедра тилового забезпечення 
проведення тактико-спеціальних навчань – 3;  

дослідження в оборонній операції – 7;  

дослідження виді забезпечення у стабілізаційній операції – 3; 

дослідження в ході антитерористичної операції – 10; 

дослідження в міжнародних операціях – 5;  

дослідження впровадження інформаційних технологій щодо обліку 

матеріальних засобів – 5. 

Кафедра економіки та фінансового забезпечення 
удосконалення внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України – 1; 

оптимізації витрат коштів на проведення бригадних тактичних навчань – 1; 

удосконалення формування, обліку та використання коштів спеціального 

фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України - 1;  

підвищення якості оцінки воєнно-економічного потенціалу держави -1 ; 

ефективності маркетингової діяльності підприємства ОПК - 1; 

підвищення ефективності оборонного та бюджетного планування - 2. 

Серед магістерських робіт, які розглядають питання забезпечення, 

більшість (76 %), 19 % присвячена оборонній тематиці, 8% присвячені 

стабілізаційним діям, 2 % рейдові дії, лише 5% активним (наступальним) 
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діям відведено найменша частка. 24 % інші (експлуатація, екологія, 

фінансове забезпечення тощо). 

Актуальність та новизна магістерських робіт. 

Більша частка робіт (92%) – відповідає сучасним науковим проблемам 

воєнного мистецтва. Це свідчить про відповідність тематики магістерських 

робіт сучасним науковим проблемам які наведено в Зведеному річному плані 

наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України. 

Оціночні показники та співвідношення: 

Співвідношення оцінок: 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) 

“відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 
Денна 44 7  29  8  – 
Заочна 47 6 27 14 – 

Співвідношення  1/1 1/1 1/2 – 

Має місце надання пріоритету теоретичним та експериментальним 
дослідженням. 

Лише 11 магістерських робіт є розробкою конкретного КШН. 
Магістерські роботи слухачів денної форми навчання мали більш 

теоретичну спрямованість у порівнянні зі слухачами заочної форми навчання. В 
роботах слухачів заочної форми навчання наводився практичний аналіз 
організації забезпечення на основі досвіду, відповідно до займаних посад. 

Основні проблемні питання та недоліки розроблення магістерських 
робіт слухачами:  

недостатній рівень керівництва магістерськими роботами з боку науково-
педагогічних працівників; 

тематика магістерських робіт не завжди співпадає з напрямками діяльності 
слухачів; 

в магістерських роботах в основному не проведено аналіз діючих керівних 
документів;  

слабкі навички при здійсненні доповідей отриманих результатів; 
в деяких роботах не зрозуміло логічного зв’язку результатів проведених 

досліджень з прийнятими для дослідження методиками; 
в ході проведення досліджень слухачі виявили недостатні вміння 

застосування методик проведення досліджень та не достатньо уваги приділялось 
удосконаленню існуючих методик; 

під час розробки практичних рекомендацій деякі слухачі не зробили 
економічне обґрунтування; 

в ході розроблення документів слухачі не проводили аналіз методів 
відпрацювання практичних питань в ході навчання; 

план нарощування обстановки носив формальний характер; 
навчальні місця, порядок відпрацювання практичних питань розкриті 

недостатньо; 
недостатньо враховано досвід за видами забезпечення підрозділів ЗС 

України, які виконували завдання в ході АТО та під час навчань; 
рекомендації в основному передбачають збільшення чисельності  

особового складу та техніки підрозділів забезпечення; 
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слухачі в своїх пропозиціях мало уваги приділяють підвищенню 
ефективності за рахунок покращення методик планування, розрахунків за видами 
забезпечення; 

в деяких роботах з опрацювання рекомендацій обмежено враховано 
реальний стан укомплектованості фахівцями за видами забезпечення та наявний 
технічний стан ОВТ; 

недостатні знання порядку та повноважень посадових осіб у списанні 
матеріальних засобів; 

нерівномірний розподіл тематики магістерських робіт за видами ведення 
бойових дій (бою, операції). 

Аналіз здачі комплексного екзамену.  
До здавання комплексного екзамену залучався 91 слухач, з них 44 за 

денною формою навчання та 47 за заочною формою навчання, а саме: 
Отримані результати слухачів денної форми навчання за 

спеціальністю: 254 “Забезпечення військ (сил)”: 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) 
Середній 

бал 
“відмінно” 

“А” 

“добре”      

“В”,“С” 

“задовільно” 

“D”,“E” 

“незадовільно” 

“FX”,“F” 

Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами 

військ і сил) 

Денна 10 2 (20) 6 (60) 2 (20) - 4,0 

Організація технічного забезпечення (за видами та родами військ і сил)” 

Денна 16 2 (12,5) 11 (68,75) 3 (18,75) – 3,9 

Організація тилового забезпечення військ (за видами та родами військ і сил) 

Денна 18 2 (11,1) 14 (77,8) 2 (11,1) – 4,0 

Всього 44 6 (13,6) 31 (70,5) 7 (15,9) – 3,97 

Слухачів заочної форми навчання за спеціальностями: 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) 
Середній 

бал 
“відмінно” 

“А” 

“добре”      

“В”,“С” 

“задовільно” 

“D”,“E” 

“незадовільно” 

“FX”,“F” 

8.18010082 “Організація бойового та оперативного забезпечення військ (за 

видами та родами військ і сил)” 

Заочна 8 - 6 (75) 2 (25) – 3,8 

8.18010083 “Організація технічного забезпечення військ (за видами та родами 

військ і сил)” 

Заочна 17 - 14 (82,4) 3 (17,6) – 3,9 

8.18010086 “Організація тилового забезпечення військових частин (за видами та 

родами військ і сил)” 

Заочна 15 – 10 (67,0) 5 (33,0) – 3,67 

8.03050881 “Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)” 

Заочна 7 2 (29,0) 5 (71,0) – – 4,3 

Всього 47 2 (4,3) 35 (74,5) 10 (21,2) –  3,92 

Перевірка теоретичних знань та практичних умінь.  
Перевірку теоретичних знань та практичних умінь було організовано 

шляхом проведення комплексного екзамену згідно програми, що включає 
основні питання навчальних дисциплін. Комплексний екзамен складався з 
двох частин: практичної та теоретичної. Термін проведення – два дні. 
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Практична та теоретична частини комплексного екзамену проводилась 
упродовж одного дня кожна.  

Оцінка оформлення документів. 
Слухачі при оформленні розпорядчих документів не завжди 

дотримувались стандартів оформлення бойових документів (порядок 
оформлення БР, розпоряджень за видами забезпечення).  

Основні недоліки були пов’язані з нанесенням тактичних знаків, які 
відображають питання за видами забезпечення (не наносились ПУ, шляхи 
евакуації та сили і засоби старшого начальника). 

Оцінка розроблення пропозицій. 
Слухачі розробляли пропозиції за видами забезпечення ОУВ у 

відповідності до отриманого завдання, загальної обстановки та замислу 
командира (командувача).  

Основним недоліками можна вважити: 
деякі слухачі не в повній мірі розуміються на питаннях організації 

оперативного планування за стандартами НАТО. 

Оцінка доповіді. 
Доповіді  були змістовними, в той же час основним недоліками можна 

вважити: 
під час відповідей виникали ускладнення на додаткові питання щодо 

розуміння порядку організації та змісту заходів взаємодії; 
порушення структури доповіді. 
Основні проблемні питання в теорії. 
Найбільш проблемними питаннями в теорії виявились: 
низький рівень знань порядку застосування сучасних засобів зв’язку та АСУ; 
не знання порядку організації та змісту заходів взаємодії між органами 

військового управління та військовими частинами різних родів військ; 
не розуміння організації оперативного планування за стандартами 

НАТО; 
не повне уявлення системи логістичного забезпечення, яка 

впроваджується в Збройних Силах України. 
Під час відповідей на додаткові запитання у слухачів денної форми 

навчання відстежується деяка шаблонність відповідей, що пов’язане з 
недостатнім практичним досвідом. 

Найбільш проблемні питання у практиці. 
Слухачі мають низький рівень практичного відпрацювання 

розпорядчих документів (пропозицій за видами забезпечення, розпоряджень, 
рішень). Документи за обсягом громіздкі, деякі мають мало конкретики.  

Недостатні вміння формулювати письмово та доповідати результати 
виконаних досліджень практичної частини.   

Виникали труднощі у відображенні оперативно-тактичної обстановки 
умовними тактичними знаками, що зазначені в наказі  НГШ ЗСУ №170 від 
25.04.2018 року “Про затвердження Порядку оформлення оперативних 
(бойових) документів” у зв’язку з малим терміном їх вивчення. 

В теоретичному відношенні краще підготовлені слухачі денної форми 
навчання.  

Аналіз програм підготовки. 
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Тематика лекційних, групових, семінарських, практичних занять, 
індивідуальних завдань, час на самостійну роботу в цілому забезпечує 
підготовку слухачів відповідно до Освітньо-професійної програми офіцера 
оперативно-тактичного рівня Збройних Сил України другого 
(магістерського) рівня вищої освіти та Професійного стандарту офіцера 
оперативно-тактичного рівня Збройних Сил України. 

Аналіз програм підготовки дозволив визначити основні проблемні 
питання: 

 не своєчасно доводяться до слухачів денної форми навчання вимоги 
керівних та нормативно-правових актів з питань всебічного забезпечення 
(слухачі використовують навчальну літературу та посібники);  

в навчальних програмах не враховані питання логістичного 
забезпечення ЗС України та особливості забезпечення за стандартами НАТО; 

 існує потреба перерозподілу навчального часу пов’язана з поглибленим 
вивченням порядку оперативного планування за стандартами НАТО, та 
тематикою занять пов’язаних з організації внутрішнього контролю у МО 
України та ЗС України. 

Пропозиції щодо удосконалення освітнього процесу в контексті 
виявлених проблемних питань.  

Застосовувати у навчанні не тільки досвід АТО та операцій ООС, а 
також практичний досвід виконання завдань військовими частинами та 
підрозділами під час проведення навчань, заходів бойової підготовки. 

Врахувати в організації планування освітнього процесу питання 
організації оперативного планування та відображення обстановки за 
стандартами НАТО. 

Запровадити використання єдиного стратегічного фону та навчально-
бойового складу, який використовується для органів військового управління 
Збройних Сил України. 

Ввести дисципліну "Основи логістичного забезпечення" в програму 
підготовки слухачів за всіма спеціальностями та спеціалізаціями оперативно–
стратегічного та оперативно–тактичного рівнів навчання (за рахунок 
перерозподілу навчального часу). 

Для покращення організації освітнього процесу використовувати при 
проведенні навчальних занять відкритої форми (не таємних) систему 
дистанційного навчання НУОУ, впроваджувати в освітньому процесі 
проведення занять з використанням системи АСУ “Славутич“, системи 
імітаційного моделювання JACATS.  

Спланувати збільшення проведення практичних занять на базі 
військових частин.  

Опрацювати питання щодо збільшення кількості занять практичної 
спрямованості, на яких слухачі повинні відпрацьовувати питання прийняття 
рішень та управління підлеглими підрозділами у складній оперативно-
тактичній обстановці, яка швидко змінюється, здійснювати доповідь 
прийнятого рішення. 
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Очна форма 
Технічне 
забезпечення 

2 2 1   8    3           16  

Тилове 
забезпечення 

 4      2   5 4      3   18  

Оперативне 
(бойове) 
забезпечення 

1 4 3               2   10  

Економіка та 
фінансове 
забезпечення 

                      

Заочна форма 
Технічне 
забезпечення 

2 2   2 5 2  1   1      2   17  

Тилове 
забезпечення 

 3      6   5 1         15  

Оперативне 
(бойове) 
забезпечення 

 2 3               3   8  

Економіка та 
фінансове 
забезпечення 

       1     1 1 1 1 1 1   7  

Всього  5 17 7  2 13 2 9 1 3 10 6 1 1 1 1 1 11 52 39 91  
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І. Тематика: 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ(69): 

наступ – 5; оборона – 17;стабілізаційні дії – 7; рейдові дії – 2;інше–38. 

ІІ. Масштаб (ланка): 
ОУВ – 64; 
бригади (полки) – 5. 
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Відповідність сучасним науковим 
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Рис. 2.42 Відповіність сучасним науковим проблемам          Рис. 2.43 Інноваційна тематика 
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V. РОЗПОДІЛ  
МР по визначеним формам 

теоретичне та експериментальне дослідження – 80; 
наукове розроблення організаційно-методичних 

документів для проведення навчань (тренувань) – 11; 
всього – 91 тема МР. 

VІ. РОЗПОДІЛ  
МР по напрямкам досліджень 

0
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80

100

Розподіл МР по 
визначеним формам

всього дослідження навчання

 
 

Напрямки досліджень

рекомендації застосування планування
підготовка оптимізація експлуатація

 

 
 
Напрямки досліджень: 
- рекомендації – 37; 
- застосування – 24; 
- планування – 5; 
- підготовка та 
застосування в(с) – 6; 
- оптимізація 
співвідношення – 6; 
- експлуатація – 13. 
 

Рис. 2.44. Розподіл МР по визначеним формам     Рис. 2.45. Напрямки досліджень МР
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Під якістю підготовки військового фахівця розуміється рівень 

здобутих ним знань, умінь, навичок, інших компетентностей, який 

формується в процесі здійснення освітньої діяльності і відповідає вимогам 

стандартів вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією). 

Перелік компетентностей військових фахівців оперативно-тактичного 

рівня за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)”, “Освітні, педагогічні 

науки” та “Право”. 

У 2014-2017 роках в гуманітарному інституті здійснювалась підготовка 

військових фахівців оперативно-тактичного рівня за спеціальністю 

8.18010081 “Військово-соціальне управління” та спеціалізаціями “Морально-

психологічне забезпечення діяльності військ”, “Кадровий менеджмент у 

військах (силах)”; спеціальністю 8.18010088 “Інформаційно-

пропагандистське забезпечення військ (сил)” та спеціалізаціями “Організація 

інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил)”, “Військова 

журналістика та зв’язки із громадськістю”; спеціальністю 8.18010093 

“Педагогіка вищої військової школи”, спеціалізацією “Педагогіка вищої 

військової школи”; спеціальністю 8.03040101 “Правознавство”, 

спеціалізацією “Організація правового забезпечення військ (сил)”. 

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №266 "Про затвердження переліку 

галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти" у 2015 році запроваджено новий перелік спеціальностей, при 

цьому вищезазначені спеціальності стали спеціалізаціями. Тому з 2016 року 

підготовка військових фахівців почала здійснюватись за спеціальністю 

“Забезпечення військ (сил)”, “Освітні, педагогічні науки” та “Право”. 

Оцінювання якості підготовки військових фахівців здійснюється 

екзаменаційною комісією під час атестації випускників у терміни, що 

передбачені навчальним планом. 

Нормативними формами атестації слухачів, що визначаються 

відповідними стандартами вищої освіти за спеціальністю (спеціалізацією) та 

навчальним планом, є: захист атестаційної магістерської роботи, 

комплексний екзамен, екзамен з фізичної підготовки . 

Результати атестації випускників у 2014 році 

У період з 30 травня по 17 червня 2014 року державною 

екзаменаційною комісією проведена Державна атестація слухачів випускного 

курсу гуманітарного інституту. 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 

магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 

добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 

професійних навичок і умінь. 

 

 

 



 196 

Таблиця 2.68 

Результати державної атестації випускників у 2014 році 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 

управління”   

4,15 4,3 4,0 4,15 

Всього за інститут 4,15 4,3 4,0 4,15 

 

Кращі результати отримано по захисту магістерських робіт, дещо гірші 
по складанню комплексного екзамену. Проте середній бал по всім 
нормативним формам атестації вищий за 4,0.  

Аналіз результатів складання комплексного державного екзамену та 
захисту магістерських робіт показує, що більшість слухачів має тверді знання 
керівних документів, основ підготовки і ведення операції 
(загальновійськового бою), сучасних поглядів на застосування військ (сил) в 
можливих збройних конфліктах, перспектив розвитку системи морально-
психологічного забезпечення застосування військ (сил). 

Екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали глибокі знання 
з питань діяльності посадових осіб відділення по роботі з особовим складом 
окремої механізованої бригади щодо організації морально-психологічного 
забезпечення бою. Теоретична частина екзамену показала достатній рівень 
теоретичних та практичних знань випускниками інституту, належний 
взаємозв’язок між теорією та практикою. Найбільш кращі уміння слухачі 
показали при відпрацюванні документів з питань управління персоналом та 
управління ресурсами у військовій сфері, а саме якісно і точно проводити 
необхідні розрахунки. Відмічено знання законодавчої та нормативно-
правової бази, що необхідна фахівцям спеціалізації «Кадровий менеджмент у 
військах (силах)» в їх подальшій практичній діяльності. 

Магістерські роботи, що були представлені до захисту, відповідають 
визначеному рівню кваліфікації, мають практичну спрямованість і досить 
високий ступінь обґрунтування слухачами основних результатів 
дослідження; відображають актуальні питання підвищення ефективності 
професійної підготовки офіцерів по роботі з особовим складом; носять 
прикладний характер і можуть бути використані у практичній діяльності. 
Роботи виконані з урахуванням сучасних поглядів воєнної науки, розвитку 
основ морально-психологічного забезпечення застосування військових 
частин (підрозділів) Збройних Сил України, досвіду локальних війн та 
конфліктів останніх років. Основні результати досліджень магістерських 
робіт надруковані у збірниках науково-практичних конференцій та семінарів, 
що проводилися в інституті. Низка розроблених в магістерських роботах 
рекомендацій та висновків можуть бути використані в практичній діяльності 
військ та у навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 
аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 
і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 
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супроводжувалися застосуванням слайдів та схем; ряд висновків 
підтверджувався розрахунками з використанням ЕОТ. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 
Комплексний державний екзамен: 

1. Практичні навички щодо відпрацювання графічної частини плану 
морально-психологічного забезпечення бою окремої механізованої бригади 
вимагають покращення. В цілому відмічаються недостатні навички слухачів 
в оформленні графічних і текстових документів практичної складової 
екзамену. 

2. Слухачі неуважно читають питання, тому при відповіді не конкретно 
висвітлюють його зміст і у членів комісії виникають додаткові питання.  

Результати атестації випускників у 2015 році 
У період з 16 по 26 лютого, 14 по 23 квітня, 15 по 25 червня 2015 року 

в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
працювала екзаменаційна комісія. 

Таблиця 2.69 
Результати атестації випускників  

очної форми навчання набору 2013 року  
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”   

4,15 4,25 4,15 4,18 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

4,0 4,2 4,0 4,04 

Кадровий менеджмент у військах (силах) 4,3 4,3 4,3 4,3 
Всього за інститут 4,15 4,25 4,15 4,18 

У період з 14 по 23 квітня 2015 року державною екзаменаційною 
комісією проведена Державна атестація слухачів випускного курсу заочної 
форми навчання набору 2011 року гуманітарного інституту. 

Таблиця 2.70 
Результати державної атестації випускників  
заочної форми навчання набору 2011 року  

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”  

3,85 4,28 3,64 3,92 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

3,85 4,28 3,64 3,92 

Спеціальність 8.18010088 “Інформаційно-
пропагандистське забезпечення військ (сил)” 

4,3 4,0 3,67 3,99 

Організація інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил) 

4,3 4,0 3,67 3,99 

Всього за інститут 4,05 4,14 3,65 3,95 

 

У період з 15 по 25 червня 2015 року державною екзаменаційною 
комісією проведена Державна атестація слухачів випускного курсу заочної 
форми навчання набору 2012 року гуманітарного інституту. 

До державної атестації було допущено 15 слухачів, з них: 
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7 слухачів, які навчались за спеціальністю 8.18010081 “Військово-
соціальне управління”, спеціалізацією “Організація морально-психологічного 
забезпечення військ (сил)”;  

7 слухачів, які навчались за спеціальністю 8.18010081 “Військово-
соціальне управління”, спеціалізацією “Кадровий менеджмент у військах 
(силах)”;  

1 слухач, який навчався за спеціальністю 8.18010088 “Інформаційно-
пропагандистське забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Організація 
інформаційно-пропагандистського забезпечення військ (сил)”.  

Таблиця 2.71 
Результати державної атестації випускників  
заочної форми навчання набору 2012 року 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”   

4,21 4,28 3,92 4,14 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

4,14 4,28 4,0 4,14 

Кадровий менеджмент у військах (силах) 4,28 4,28 3,85 4,13 

Спеціальність 8.18010088 “Інформаційно-
пропагандистське забезпечення військ (сил)” 

5,0 5,0 4,0 4,66 

Організація інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил) 

5,0 5,0 4,0 4,66 

Всього за інститут 4,6 4,6 3,96 4,4 

Кращі результати, як і в попередні роки, отримано по захисту 
магістерських робіт. Вищі оцінки отримали випускники заочної форми 
навчання набору 2012 року (загальний середній бал 4,4). Загальний середній 
бал був би ще вищий, але знизили його результати здачі фізичної підготовки 
(середній бал 3,96). Найгірші результати отримали слухачі заочної форми 
навчання набору 2011 року (загальний середній бал 3,95). Однією із умов, що 
сприяли отриманню низьких результатів стало перенесення державної 
атестації з 2014 на 2015 рік, а відповідно збільшення тривалості 3 
міжзборового періоду на один рік. 

Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 
державної атестації випускників, організації навчально-виховного процесу в 
інституті, результатів виконання навчальних планів і програм позитивно 
оцінила якість науково-теоретичної та практичної підготовки слухачів 
випускного курсу. 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 
магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 
добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 
професійних навичок і умінь. 

Державна екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали 
достатні знання з питань основ підготовки і ведення загальновійськового 
бою, операцій оперативно-тактичним угрупованням військ (сил) ОК, 
сучасних поглядів на застосування військ у збройних конфліктах, порядку та 
змісту роботи службових осіб органів по роботі з особовим складом окремої 
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механізованої бригади щодо організації морально-психологічного 
забезпечення в різних видах бою. 

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 
антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Слухачі заочної форми навчання мають достатній практичний досвід 
служби та досвід участі в АТО і успішно використовували його під час 
обґрунтування відповідей та виконання практичних завдань. 

Магістерські роботи, що були представлені до захисту, відповідають 
визначеному рівню кваліфікації, мають практичну спрямованість і досить 
високий ступінь обґрунтування слухачами основних результатів 
дослідження; відображають актуальні питання підвищення ефективності 
професійної підготовки офіцерів по роботі з особовим складом; носять 
прикладний характер і можуть бути використані у практичній діяльності. 
Роботи виконані з урахуванням сучасних поглядів воєнної науки, розвитку 
основ морально-психологічного забезпечення застосування військових 
частин (підрозділів) Збройних Сил України, досвіду локальних війн та 
конфліктів останніх років. Тематика магістерських робіт за рівнем своєї 
актуальності розкриває специфіку застосування військових частин та 
підрозділів антитерористичній операції. Основні результати досліджень 
магістерських робіт надруковані у збірниках науково-практичних 
конференцій та семінарів, що проводилися в інституті. Низка розроблених в 
магістерських роботах рекомендацій та висновків можуть бути використані в 
практичній діяльності військ та у навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 
аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 
і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 
супроводжувалися використанням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 
Комплексний державний екзамен: 

1. Відмічаються недостатні навички слухачів в оформленні графічних і 
текстових документів практичної складової екзамену. 

2. Недостатньо розкрито практичну спрямованість матеріалу щодо 
сучасного стану життєдіяльності Збройних Сил України. 

Захист магістерських робіт: 
1. Окремі слухачі не вміють належним чином інтегрувати результати 

своїх досліджень. 
2. Потребують удосконалення практичні навички виступу перед 

аудиторією та оформлення слайдових презентацій магістерських робіт 
окремими слухачами. 

Результати атестації випускників у 2016 році 
У період з 12 по 23 лютого 2016 року екзаменаційною комісією 

проведена атестація слухачів випускного курсу очної форми навчання набору 
2014 року гуманітарного інституту. 
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Таблиця 2.72 
Результати атестації випускників  

очної форми навчання набору 2014 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”   

4,03 4,25 4,51 4,26 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

4,03 4,23 4,49 4,25 

Кадровий менеджмент у військах (силах) 4,0 5 5 4,66 

Спеціальність 8.18010088 “Інформаційно-
пропагандистське забезпечення військ (сил) та 
ідеологічна робота у військах” 

4,2 4,2 4,4 4,26 

Організація інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах 

4,2 4,2 4,4 4,26 

Всього за інститут 4,11 4,22 4,45 4,26 

У період з 8 по 17 червня 2016 року екзаменаційною комісією 
проведена атестація слухачів випускного курсу заочної форми навчання 
набору 2013 року гуманітарного інституту. 

До атестації було допущено 12 слухачів, з них: 
7 слухачів, які навчались за спеціальністю 8.18010081 “Військово-

соціальне управління”, спеціалізацією “Організація морально-психологічного 
забезпечення військ (сил)”;  

5 слухачів, які навчались за спеціальністю 8.18010081 “Військово-
соціальне управління”, спеціалізацією “Кадровий менеджмент у військах 
(силах)”. 
   Таблиця 2.73 

Результати атестації випускників  
заочної форми навчання набору 2013 року 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”   

4,1 4,45 4,25 4,26 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

4,0 4,3 4,1 4,13 

Кадровий менеджмент у військах (силах) 4,2 4,6 4,4 4,4 
Всього за інститут 4,1 4,45 4,25 4,26 

 

Традиційно кращі результати отримано по захисту магістерських робіт. 
Загальний середній бал однаковий у випускників очної та заочної форм 
навчання. Випускники очної форми навчання вищі результати отримали по 
здачі фізичної підготовки, випускники заочної форми навчання – по захисту 
магістерських робіт. 

Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 
атестації випускників, організації освітнього процесу в інституті, результатів 
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виконання навчальних планів і програм позитивно оцінила якість науково-
теоретичної та практичної підготовки слухачів випускного курсу. 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 
магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 
добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 
професійних навичок і умінь. 

Екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали достатні знання 
з питань основ підготовки і ведення загальновійськового бою, операцій 
оперативно-тактичним угрупованням військ (сил) ОК, сучасних поглядів на 
застосування військ у збройних конфліктах, порядку та змісту роботи 
службових осіб органів по роботі з особовим складом окремої механізованої 
бригади щодо організації морально-психологічного забезпечення в різних 
видах бою. 

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 
антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Слухачі заочної форми навчання мають достатній практичний досвід 
служби та досвід участі в АТО і успішно використовували його під час 
обґрунтування відповідей та виконання практичних завдань. 

Магістерські роботи, що були представлені до захисту, відповідають 
визначеному рівню кваліфікації, мають практичну спрямованість і досить 
високий ступінь обґрунтування слухачами основних результатів 
дослідження; відображають актуальні питання підвищення ефективності 
професійної підготовки офіцерів по роботі з особовим складом; носять 
прикладний характер і можуть бути використані у практичній діяльності. 
Тематика магістерських робіт за рівнем своєї актуальності розкриває 
специфіку застосування військових частин та підрозділів антитерористичній 
операції. Основні результати досліджень магістерських робіт надруковані у 
збірниках науково-практичних конференцій та семінарів, що проводилися в 
інституті та університеті. Низка розроблених в магістерських роботах 
рекомендацій та висновків можуть бути використані в практичній діяльності 
військ та у навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 
аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 
і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 
супроводжувалися використанням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 
Комплексний екзамен: 

1. Недостатні знання слухачів з питань організації морально-
психологічного забезпечення бойового злагодження військової частини та її 
приведення у боєздатний стан. 

2. Певні складнощі у слухачів викликали питання, пов’язані з 
організацією оперативного та бойового забезпечення військ, оцінкою 
ефективності складних систем військового призначення.  

3. Слабкі знання нормативно правових стандартів країн НАТО.  
Захист магістерських робіт: 

1. Потребує поліпшення загальна методична підготовка слухачів щодо 
організації та приведення наукових досліджень. Під час відповідей на 
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поставлені запитання деякі слухачі не в повній мірі використовують наукову 
аргументацію отриманих результатів дослідження. 

2. Потребують удосконалення практичні навички виступу перед 
аудиторією та оформлення слайдових презентацій магістерських робіт 
окремими слухачами. 

За результатами атестації екзаменаційна комісія зробила наступні 
висновки: підготовка військових фахівців для органів морально-
психологічного забезпечення (по роботі з особовим складом), кадрових 
органів Збройних Сил та інших збройних формувань України, рівень 
організації і науково-методичного забезпечення освітнього процесу та 
матеріально-технічна база інституту в цілому відповідають державним 
критеріям та вимогам акредитації підготовки військових фахівців за 
спеціальностями 8.18010081 “Військово-соціальне управління”, 8.18010088 
“Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна 
робота у військах”; якість підготовки військових фахівців відповідає 
державним вимогам до випускників вищих навчальних закладів IV рівня 
акредитації; освітньо-професійна програма підготовки військових фахівців, 
робочі навчальні плани та робочі програми навчальних дисциплін, 
відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційних характеристик; освітній 
процес за даними спеціальностями навчально-методичною літературою 
забезпечений.  

Результати атестації випускників у 2017 році 
У період з 17 по 31 березня, з 2 по 16 червня 2017 року в 

Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
працювала екзаменаційна комісія. 

У період з 17 по 31 березня 2017 року екзаменаційною комісією 
проведена атестація слухачів випускного курсу очної форми навчання набору 
2015 року гуманітарного інституту. 

Таке представництво забезпечило комплексність комісії. 
Таблиця 2.74 

Результати атестації випускників  
очної форми навчання набору 2015 року 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 
КЕ ЗМР ФП Загальни

й 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 
управління”   

4,0 4,0 4,7 4,2 

Організація морально-психологічного забезпечення 
військ (сил) 

4,0 4,0 4,7 4,2 

Спеціальність 8.18010088 “Інформаційно-
пропагандистське забезпечення військ (сил) та 
ідеологічна робота у військах” 

4,0 4,2 4,4 4,2 

Організація інформаційно-пропагандистського 
забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах 

4,0 4,2 4,4 4,2 

Всього за інститут 4,0 4,1 4,5 4,22 

 

У період з 2 по 16 червня 2017 року екзаменаційною комісією 

проведена атестація слухачів випускного курсу заочної форми навчання 

набору 2014 року гуманітарного інституту. 
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Таблиця 2.75 

Результати атестації випускників  

заочної форми навчання набору 2014 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

Спеціальність 8.18010081 “Військово-соціальне 

управління”   

4,2 4,2 4,4 4,2 

Кадровий менеджмент у військах (силах) 4,2 4,2 4,4 4,2 

Спеціальність 8.18010088 “Інформаційно-

пропагандистське забезпечення військ (сил) та 

ідеологічна робота у військах” 

4,2 4,3 4,0 4,1 

Військова журналістика та зв’язки з громадськістю 4,2 4,3 4,0 4,1 

Всього за інститут 4,2 4,25 4,2 4,15 

 

Традиційно кращі результати отримано по захисту магістерських робіт. 

Загальний середній бал у випускників очної форми навчання трохи вищий, 

ніж у заочної форми навчання. Випускники очної форми навчання вищі 

результати отримали по здачі фізичної підготовки, випускники заочної 

форми навчання – по захисту магістерських робіт. 

Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 

атестації випускників, організації освітнього процесу в інституті, результатів 

виконання навчальних планів і програм позитивно оцінила якість науково-

теоретичної та практичної підготовки слухачів випускного курсу. 

Екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали достатні знання 

з питань основ підготовки і ведення загальновійськового бою, операцій 

оперативно-тактичним угрупованням військ ОК, сучасних поглядів на 

застосування військ у збройних конфліктах, порядку та змісту роботи 

службових осіб органів морально-психологічного забезпечення окремої 

механізованої бригади щодо організації морально-психологічного 

забезпечення в різних видах бою. 

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 

антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Слухачі заочної форми навчання мають достатній практичний досвід 

служби та досвід участі в АТО і успішно використовували його під час 

обґрунтування відповідей та виконання практичних завдань. 

Магістерські роботи, що були представлені до захисту, відповідають 

визначеному рівню кваліфікації, мають практичну спрямованість і досить 

високий ступінь обґрунтування слухачами основних результатів 

дослідження; відображають актуальні питання підвищення ефективності 

професійної підготовки офіцерів структур морально-психологічного 

забезпечення; носять прикладний характер і можуть бути використані у 

практичній діяльності. Роботи виконані з урахуванням сучасних поглядів 

воєнної науки, розвитку основ морально-психологічного забезпечення 

застосування військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, досвіду 
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локальних війн та конфліктів останніх років. Тематика магістерських робіт 

розкриває специфіку застосування військових частин та підрозділів в 

антитерористичній операції. Основні результати досліджень магістерських 

робіт надруковані у збірниках науково-практичних конференцій та семінарів, 

що проводилися в інституті та університеті. Низка розроблених в 

магістерських роботах рекомендацій та висновків можуть бути використані в 

практичній діяльності військ та у навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 

аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 

і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 

супроводжувалися використанням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 

Комплексний екзамен: 

1. Членами підкомісій було визначено недостатній рівень практичних 

навичок відпрацювання графічної частини планувальних документів.  

2. У окремих слухачів виникали труднощі при визначенні заходів 

морально-психологічного забезпечення. Причиною цього недоліку були 

недостатні знання історико-культурної спадщини України в районі дій військ 

(сил). 

Захист магістерських робіт: 

1. Недоліки стосувались в першу чергу наукової аргументації 

одержаних результатів, причина яких  криється у тому, що окремі слухачі не 

в повній мірі опанували методи емпіричних досліджень. 

2. Зміст наданих рекомендацій окремих слухачів носив загальний 

характер, без врахування специфіки (видородової належності) військових 

частин. 

За результатами атестації екзаменаційна комісія зробила наступні 

висновки: підготовка військових фахівців для органів морально-

психологічного забезпечення, кадрових органів Збройних Сил та інших 

збройних формувань України, рівень організації і науково-методичного 

забезпечення освітнього процесу та матеріально-технічна база інституту в 

цілому відповідають державним критеріям та вимогам акредитації 

підготовки військових фахівців за спеціальностями 8.18010081 “Військово-

соціальне управління”, 8.18010088 “Інформаційно-пропагандистське 

забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах”; якість 

підготовки військових фахівців відповідає державним вимогам до 

випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації; освітньо-

професійна програма підготовки військових фахівців, робочі навчальні плани 

та робочі програми навчальних дисциплін, відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційних характеристик; освітній процес за даними спеціальностями 

навчально-методичною літературою забезпечений.  

Порівняльний аналіз результатів складання комплексного екзамену 

випускниками інституту за 2014-2017 роки показує приблизно однаковий 

середній бал в межах 4,0- 4,2. Результати складання комплексного екзамену 

слухачами заочної форми навчання, особливо в останні роки, дещо вищі, ніж 
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слухачів очної форми навчання. Особливо відчутно цю різницю було видно у 

2015 році, коли випускались слухачі заочної форми навчання набору 2012 

року, які в самі важкі часи російської агресії на сході України (2014-2015 

роки) виконували службові обов’язки в ході антитерористичної операції і 

часто приїздили на установчий збір прямо з району проведення 

антитерористичної операції. 

Результати складання комплексного екзамену по рокам випуску 

наведені на рис. 2.46 
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Рис. 2.46 Результати складання комплексного екзамену випускниками 

інституту 

Вищі та стабільні результати випускники отримали по захисту 

магістерських робіт. Середній бал по рокам випуску коливається у межах 4,1-

4,6. Кращі результати по захисту магістерських робіт знову показали слухачі 

заочної форми навчання (випуски 2015, 2016, 2017 років). 

Результати захисту магістерських робіт по рокам випуску наведені на 

рис. 2.47 
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Рис. 2.47 Результати захисту магістерських робіт випускниками інституту 

 

В цілому високі результати отримували слухачі і по здачі фізичної 
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підготовки. По цій формі атестації картина змінюється на протилежну. Кращі 

результати показали слухачі очної форми навчання. На відміну від найвищих 

результатів по захисту магістерських робіт і складанню комплексного 

екзамену, слухачі заочної форми навчання набору 2011 та 2012 років (випуск 

2015 року) по здачі фізичної підготовки показали найнижчі результати (3,65 

та 3,96 відповідно). Це ті слухачі, які у 2014-2015 роках брали участь в 

антитерористичній операції і не мали змоги підготуватись до здачі фізичної 

підготовки. 

Результати здачі фізичної підготовки по рокам випуску наведені на 

рис. 2.48 
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 Рис. 2.48 Результати здачі фізичної підготовки випускниками інституту 

Порівняльна характеристика результатів атестації випускників (загальна 

оцінка) по рокам випуску наведена на рис. 2.49 
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 Рис. 2.49 Загальна оцінка результатів атестації випускників інституту 

 

Аналіз результатів атестації випускників інституту за спеціалізаціями 

підготовки показав, що кращі результати отримали випускники, що 

навчались за спеціалізаціями “Кадровий менеджмент у військах (силах)” і 

“Інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та ідеологічна 
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робота у військах”. 

Проведений порівняльний аналіз результатів атестації випускників 

гуманітарного інституту свідчить про відповідність підготовки військових 

фахівців за спеціальністю “Забезпечення військ (сил)” вимогам стандартів 

вищої освіти. Традиційно кращі результати отримано по захисту 

магістерських робіт. Загальний середній бал у випускників очної форми 

навчання вищий, ніж у заочної форми навчання. Випускники очної форми 

навчання вищі результати отримали по здачі фізичної підготовки, 

випускники заочної форми навчання – по захисту магістерських робіт. 

       Порівняльний аналіз якості підготовки військових фахівців 

оперативно-тактичного рівня за спеціальністю “Освітні, педагогічні 

науки”, “Право” (2014-2017 рр.) 

Результати атестації випускників у 2014 році 

У період з 30 травня по 17 червня 2014 року державною 

екзаменаційною комісією проведена Державна атестація слухачів випускного 

курсу гуманітарного інституту. 

До державної атестації було допущено: 

4 слухача заочної форми навчання набору 2011 року спеціальності 

8.18010093 “Педагогіка вищої школи”, спеціалізації “Педагогіка вищої 

військової школи”. 

Державна екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу 

підсумків державної атестації випускників, організації навчально-виховного 

процесу в інституті, результатів виконання навчальних планів і програм 

позитивно оцінила якість науково-теоретичної та практичної підготовки 

слухачів випускного курсу. 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 

магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 

добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 

професійних навичок і умінь. 

Таблиця 2.76 

Результати державної атестації випускників у 2014 році 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

8.18010093 ”Педагогіка вищої школи“ 4,0 4,75 4,0 4,25 

Всього за інститут 4,0 4,75 4,0 4,25 
 

Державна екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали 

глибокі та ґрунтовні знання, нестандартність й чіткість мислення, цілісне 

розуміння викладених в практичних завданнях проблемних ситуацій та 

встановлення причин їх виникнення. Більшість слухачів творчо підходили до 

розв’язання педагогічних задач під час практичної частини комплексного 

державного екзамену, обираючи при цьому оптимальне рішення. Теоретична 

частина екзамену показала достатній рівень теоретичних та практичних знань 

випускниками інституту, належний взаємозв’язок між теорією та практикою.  
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Магістерські роботи, що були представлені до захисту, відповідають 

визначеному рівню кваліфікації, мають практичну спрямованість і високий 

ступінь обґрунтування слухачами основних результатів дослідження. Низка 

розроблених в магістерських роботах рекомендацій та висновків можуть бути 

використані в практичній діяльності військ та у навчальному процесі 

університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 

аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 

і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 

супроводжувалися застосуванням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 

Комплексний державний екзамен: 

1. Деякі слухачі під час доповіді зосереджені на традиційних підходах 

до розв’язання педагогічних задач, надають перевагу репродуктивним 

методам навчання і викладання.  

2. Слухачі неуважно читають питання, тому при відповіді не конкретно 

висвітлюють його зміст і у членів комісії виникають додаткові питання.  

Захист магістерських робіт: 

1. Під час розробки магістерських робіт слухачами простежується 

недостатній зв’язок теоретичних положень магістерського дослідження з 

практичною педагогічною діяльністю. 

2. Потребують удосконалення навички слухачів щодо доповіді 

результатів дослідження. 

За результатами атестації екзаменаційна комісія зробила наступні 

висновки: підготовка військових фахівців для вищих військових навчальних 

закладів Збройних Сил та інших збройних формувань України, рівень 

організації і науково-методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу та матеріально-технічна база інституту в цілому відповідають 

державним критеріям та вимогам акредитації підготовки військових фахівців 

за спеціальністю 8.18010093 “Педагогіка вищої школи”; якість підготовки 

військових фахівців відповідає державним вимогам до випускників вищих 

навчальних закладів IV рівня акредитації; освітньо-професійна програма 

підготовки військових фахівців, робочий навчальний план та робочі 

програми навчальних дисциплін, відповідають вимогам освітньо-

кваліфікаційних характеристик; навчально-виховний процес навчально-

методичною літературою забезпечений.  

Результати атестації випускників у 2015 році 

У період з 16 по 26 лютого, 14 по 23 квітня, 15 по 25 червня 2015 року 

в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 

працювала державна екзаменаційна комісія. 

У період з 16 по 26 лютого 2015 року державною екзаменаційною 

комісією проведена Державна атестація слухачів випускного курсу очної 

форми навчання набору 2013 року гуманітарного інституту. 
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Таблиця 2.77 

Результати державної атестації випускників  

очної форми навчання набору 2013 року 

Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

Спеціальність  8.18010093 “Педагогіка вищої 

військової школи” 

4,2 4,2 4,2 4,2 

Педагогіка вищої військової школи  4,2 4,2 4,2 4,2 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,4 4,4 4,4 4,4 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,4 4,4 4,4 4,4 
Всього за інститут 4,3 4,3 4,3 4,3 

 

У період з 14 по 23 квітня 2015 року державною екзаменаційною 

комісією проведена державна атестація слухачів випускного курсу заочної 

форми навчання набору 2011 року гуманітарного інституту. 

Таблиця 2.78 

Результати державної атестації випускників  

заочної форми навчання набору 2011 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,0 3,75 3,25 3,67 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,0 3,75 3,25 3,67 
Всього за інститут 4,0 3,75 3,25 3,67 
 

У період з 15 по 25 червня 2015 року державною екзаменаційною 

комісією проведена державна атестація слухачів випускного курсу заочної 

форми навчання набору 2012 року гуманітарного інституту. 

Таблиця 2.79 

Результати державної атестації випускників  

заочної форми навчання набору 2012 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль

ний 

Спеціальність  8.18010093 “Педагогіка вищої 

військової школи” 

4,2 4,2 4,0 4,13 

Педагогіка вищої військової школи  4,2 4,2 4,0 4,13 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,2 4,0 4,4 4,2 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,2 4,0 4,4 4,2 
Всього за інститут 4,2 4,1 4,2 4,16 

Вищі результати отримано по складанню комплексного екзамену. 

Кращі результати атестації отримали випускники очної форми навчання 

(загальний середній бал 4,3). Найгірші результати отримали слухачі заочної 

форми навчання набору 2011 року (загальний середній бал 3,67). Однією із 

умов, що сприяли отриманню низьких результатів стало перенесення 

державної атестації з 2014 на 2015 рік, а відповідно збільшення тривалості 3 

міжзборового періоду на один рік. 
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Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 
державної атестації випускників, організації навчально-виховного процесу в 
інституті, результатів виконання навчальних планів і програм позитивно 
оцінила якість науково-теоретичної та практичної підготовки слухачів 
випускного курсу. 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 
магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 
добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 
професійних навичок і умінь. 

Державна екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали 
достатні знання з питань основ підготовки і ведення загальновійськового 
бою, організації правового забезпечення Збройних Сил України та 
міжнародного права в період збройних конфліктів. 

Більшість слухачів творчо підходили до розв’язання педагогічних задач 
під час практичної частини комплексного державного екзамену, обираючи 
при цьому оптимальне рішення.  

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 
антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Теоретичні і методичні засади, використані під час розробки 
магістерських робіт, а також методи проведених досліджень забезпечили 
підґрунтя для виконання поставлених наукових завдань і відповідно 
дозволили магістрантам досягти визначену мету. Основні результати 
досліджень магістерських робіт надруковані у збірниках науково-практичних 
конференцій та семінарів, що проводилися в інституті. Низка розроблених в 
магістерських роботах рекомендацій та висновків можуть бути використані в 
практичній діяльності військ та у навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 

аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 
і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 
супроводжувалися застосуванням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 
Комплексний державний екзамен: 

1. Слабке володіння теоретико-методологічною базою системи 
військового права України. 

2. Слабкі знання щодо виконання завдань юридичною службою 
Міністерства оборони України в органах військового управління АТО. 

Захист магістерських робіт: 
1. Окремі слухачі не вміють належним чином інтегрувати результати 

своїх досліджень. 
2. Потребують удосконалення практичні навички виступу перед 

аудиторією та оформлення слайдових презентацій магістерських робіт 
окремими слухачами. 

3. Слабкі теоретичні знання щодо організації написання та підготовки 
магістерських робіт окремими слухачами. 

Результати атестації випускників у 2016 році 
У період з 12 по 23 лютого 2016 року в Національному університеті 

оборони України імені Івана Черняховського працювала екзаменаційна 
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комісія. Екзаменаційною комісією проведена атестація слухачів випускного 
курсу очної форми навчання набору 2014 року гуманітарного інституту. 

Таблиця 2.80 
Результати атестації випускників  

очної форми навчання набору 2014 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність  8.18010093 “Педагогіка вищої 
військової школи” 

4,4 4,4 4,0 4,26 

Педагогіка вищої військової школи  4,4 4,4 4,0 4,26 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,33 4,33 4,66 4,44 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,33 4,33 4,66 4,44 

Всього за інститут 4,36 4,36 4,33 4,35 

Аналіз результатів складання державних екзаменів і захисту 
магістерських робіт показує, що переважна частина випускників мають 
добрий рівень гуманітарної, військово-професійної і спеціальної підготовки, 
професійних навичок і умінь. 

Екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали достатні знання 
з питань основ підготовки і ведення загальновійськового бою, операцій 
оперативно-тактичним угрупованням військ (сил) ОК, організації правового 
забезпечення Збройних Сил України та міжнародного права в період 
збройних конфліктів. 

Під час проведення практичної частини екзамену слухачі показали 
глибокі та ґрунтовні знання, нестандартність й чіткість мислення, цілісне 
розуміння викладених в практичних завданнях проблемних ситуацій та 
встановлення причин їх виникнення. Більшість слухачів творчо підходили до 
розв’язання педагогічних задач під час практичної частини комплексного 
державного екзамену, обираючи при цьому оптимальне рішення.  

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 
антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Слухачі заочної форми навчання мають достатній практичний досвід 
служби та досвід участі в АТО і успішно використовували його під час 
обґрунтування відповідей та виконання практичних завдань. 

Магістерські роботи виконані з урахуванням сучасних поглядів воєнної 
науки, досвіду локальних війн та конфліктів останніх років. Основні 
результати досліджень магістерських робіт надруковані у збірниках науково-
практичних конференцій та семінарів, що проводилися в інституті та 
університеті. Низка розроблених в магістерських роботах рекомендацій та 
висновків можуть бути використані в практичній діяльності військ та у 
навчальному процесі університету. 

Більшість офіцерів-випускників під час захисту магістерських робіт 
аргументовано, логічно і послідовно доповідали результати своїх досліджень 
і чітко відповідали на запитання членів комісії. Всі доповіді випускників 
супроводжувалися застосуванням слайдів та схем. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 
Комплексний екзамен: 
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1. Певні складнощі у слухачів викликали питання, пов’язані з 
організацією оперативного та бойового забезпечення військ, оцінкою 
ефективності складних систем військового призначення.  

2. Слабкі знання нормативно правових стандартів країн НАТО.  
Захист магістерських робіт: 

1. Потребує поліпшення загальна методична підготовка слухачів щодо 
організації та приведення наукових досліджень. Під час відповідей на 
поставлені запитання деякі слухачі не в повній мірі використовують наукову 
аргументацію отриманих результатів дослідження. 

2. Потребують удосконалення практичні навички виступу перед 
аудиторією та оформлення слайдових презентацій магістерських робіт 
окремими слухачами. 

Результати атестації випускників у 2017 році 
У період з 17 по 31 березня, з 2 по 16 червня 2017 року в 

Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 
працювала екзаменаційна комісія. 

Таблиця 2.81 
Результати атестації випускників  

очної форми навчання набору 2015 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність  8.18010093 “Педагогіка вищої 
військової школи” 

4,6 4,3 4,3 4,4 

Педагогіка вищої військової школи  4,6 4,3 4,3 4,4 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,0 4,0 4,6 4,2 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,0 4,0 4,6 4,2 

Всього за інститут 4,3 4,15 4,45 4,3 

У період з 2 по 16 червня 2017 року екзаменаційною комісією 
проведена атестація слухачів випускного курсу заочної форми навчання 
набору 2014 року гуманітарного інституту. 

Таблиця 2.82 
Результати атестації випускників  

заочної форми навчання набору 2014 року 
Спеціальність та спеціалізації Середній бал 

КЕ ЗМР ФП Загаль
ний 

Спеціальність  8.18010093 “Педагогіка вищої 
військової школи” 

4,0 3,8 4,0 3,9 

Педагогіка вищої військової школи  4,0 3,8 4,0 3,9 

Спеціальність  8.03040101 “Правознавство ” 4,4 4,6 4,2 4,4 

Організація правового забезпечення військ (сил) 4,4 4,6 4,2 4,4 

Всього за інститут 4,2 4,2 4,15 4,15 

 

Кращі результати отримано складанню комплексного екзамену. 

Виняток становлять випускники заочної форми навчання, у яких середній бал 

по захисту магістерських робіт вище ніж по складанню комплексного 
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екзамену. Загальний середній бал у випускників очної форми навчання трохи 

вищий, ніж у заочної форми навчання. Випускники очної форми навчання 

вищі результати отримали по здачі фізичної підготовки, випускники заочної 

форми навчання – по захисту магістерських робіт. 

Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 

атестації випускників, організації освітнього процесу в інституті, результатів 

виконання навчальних планів і програм позитивно оцінила якість науково-

теоретичної та практичної підготовки слухачів випускного курсу. 

Екзаменаційна комісія відзначила, що слухачі показали достатні знання 

з питань сучасних поглядів на застосування військ у збройних конфліктах, 

організації правового забезпечення Збройних Сил України та міжнародного 

права в період збройних конфліктів. 

Під час проведення практичної частини екзамену слухачі показали 

достатні знання, нестандартність й чіткість мислення, цілісне розуміння 

викладених в практичних завданнях проблемних ситуацій та встановлення 

причин їх виникнення. Більшість слухачів творчо підходили до розв’язання 

педагогічних задач під час практичної частини комплексного екзамену, 

обираючи при цьому оптимальне рішення.  

Слухачі вміють аналізувати сучасний стан та досвід проведення 

антитерористичної операції на основі отриманих знань.  

Теоретичні і методичні засади, використані під час розробки 

магістерських робіт, а також методи проведених досліджень забезпечили 

підґрунтя для виконання поставлених наукових завдань і відповідно 

дозволили магістрантам досягти визначену мету. Основні результати 

досліджень магістерських робіт надруковані у збірниках науково-практичних 

конференцій та семінарів, що проводилися в інституті та університеті. Низка 

розроблених в магістерських роботах рекомендацій та висновків можуть бути 

використані в практичній діяльності військ та у навчальному процесі 

університету. 

Разом з тим, мали місце недоліки, а саме: 

Комплексний екзамен: низькі результати показали слухачі, які 

поступили на навчання з ВСП, Київського військового ліцею ім. Богуна. 

Захист магістерських робіт: окремі слухачі не в повній мірі опанували 

методи емпіричних досліджень. 

За результатами атестації екзаменаційна комісія зробила наступні 

висновки: підготовка військових фахівців для кадрових органів, вищих 

військових навчальних закладів Збройних Сил та інших збройних формувань 

України, рівень організації і науково-методичного забезпечення навчально-

виховного процесу та матеріально-технічна база інституту в цілому 

відповідають державним критеріям та вимогам акредитації підготовки 

військових фахівців за спеціальностями 8.18010093 “Педагогіка вищої 

військової школи”, 8.03040101 “Правознавство ”; якість підготовки 

військових фахівців відповідає державним вимогам до випускників вищих 

навчальних закладів IV рівня акредитації; освітньо-професійна програма 

підготовки військових фахівців, робочі навчальні плани та робочі програми 
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навчальних дисциплін, відповідають вимогам професійних стандартів; 

освітній процес за даними спеціальностями навчально-методичною 

літературою забезпечений.  

Аналіз результатів складання комплексного екзамену випускниками 

інституту за 2014-2017 роки показує дещо вищі середні бали у слухачів очної 

форми навчання (4,3;.4,36;.4,3). Необхідно зазначити, що середній бал 

складання комплексного екзамену у всіх групах випускників вищих за 4,0. 

Результати складання комплексного екзамену слухачами очної форми 

навчання, дещо вищі, ніж слухачів заочної форми навчання.  

Результати складання комплексного екзамену по рокам випуску 

наведені на рис. 2.50 
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Рис. 2.50 Результати складання комплексного екзамену випускниками 

інституту 

Кращі результати випускники отримали по захисту магістерських 

робіт. Середній бал по рокам випуску коливається у межах 3,75- 4,75. 

Особливо відчутно цю різницю було видно у 2015 році, коли випускались 

слухачі заочної форми навчання набору 2011 року, які в самі важкі часи 

російської агресії на сході України (2014-2015 роки) виконували службові 

обов’язки в ході антитерористичної операції і часто приїздили на установчий 

збір прямо з району проведення антитерористичної операції. 

Результати захисту магістерських робіт по рокам випуску наведені на 

рис. 2.51 
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Рис. 2.51 Результати захисту магістерських робіт випускниками інституту 

 

В цілому високі результати отримували слухачі і по здачі фізичної 

підготовки. По цій формі атестації картина змінюється на протилежну. Кращі 

результати показали слухачі очної форми навчання. На відміну від найвищих 

результатів по захисту магістерських робіт і складанню комплексного 

екзамену, слухачі заочної форми навчання набору 2011 року (випуск 2015 

року) по здачі фізичної підготовки показали найнижчі результати (3,25). Це ті 

слухачі, які у 2014-2015 роках брали участь в антитерористичній операції і не 

мали змоги підготуватись до здачі фізичної підготовки. 

Результати здачі фізичної підготовки по рокам випуску наведені на 

рис. 2.52 
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 Рис. 2.52 Результати здачі фізичної підготовки випускниками інституту 

Порівняльна характеристика результатів атестації випускників 

(загальна оцінка) по рокам випуску наведена на рис. 2.53 
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 Рис. 2.53. Загальна оцінка результатів атестації випускників інституту 

 

Аналіз результатів атестації випускників інституту за спеціалізаціями 

підготовки показав, що різниця результатів між спеціалізаціями не велика.  

Проведений порівняльний аналіз результатів атестації випускників 

гуманітарного інституту свідчить про відповідність підготовки військових 
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фахівців за спеціальністю “Освітні, педагогічні науки”, “Право” вимогам 

стандартів вищої освіти. Традиційно кращі результати отримано по захисту 

магістерських робіт. Загальний середній бал у випускників очної форми 

навчання вищий, ніж у заочної форми навчання. Випускники очної форми 

навчання вищі результати отримали по здачі фізичної підготовки, 

випускники заочної форми навчання – по захисту магістерських робіт. 

Екзаменаційна комісія на підставі детального аналізу підсумків 

атестації випускників, організації освітнього процесу в інституті, результатів 

виконання навчальних планів і програм позитивно оцінила якість науково-

теоретичної та практичної підготовки слухачів випускного курсу. 

Щодо результатів захисту магістерських робіт 

Магістерські роботи слухачів ГІ виконані відповідно до визначених 

вимог та методичних рекомендацій, логічно структуровані, відзначаються 

належним науково-теоретичним рівнем, практичною спрямованістю, а їхнє 

змістове наповнення та оформлення повністю відповідає вимогам до такого 

виду робіт. Презентаційні матеріали опрацьовані якісно. 

За спрямованістю магістерські роботи мають наступний зміст: 

а) науково-теоретична – 15; 

б) науково-практична – 42.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Тематика магістерських робіт актуальна і відповідає практиці військ 

та переліку, затвердженому Департаментом військової освіти, науки, 

соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України. 

Формулювання тем магістерських робіт слухачів здійснювалося 

висококваліфікованими фахівцями, науковцями, проходило внутрішню 

експертизу у Центрі військово-стратегічних досліджень, розглядалось на 

Вченій раді Гуманітарного інституту, НУОУ. Всі магістерські роботи 

відзначаються належним науково-теоретичним рівнем, практичною 

спрямованістю, а їхнє змістовне наповнення та оформлення відповідає 

встановленим вимогам. Слухачами враховано досвід участі військових 

частин та підрозділів Збройних Сил України в АТО на території Донецької та 

Луганської областей.  
 

 

 

 

 

 

 

15

42

Науково-теоретична

Науково-практична
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Магістерські роботи виконувались за наступною тематикою: 

№ 

з/п 
Тематика робіт Кількість робіт 

1.  Морально-психологічне забезпечення наступального бою 1 

2.  Морально-психологічне забезпечення оборонного бою 

(операції) 

5 

3.  Морально-психологічне забезпечення повсякденної 

діяльності військ ( підготовки до застосування) 

21 

4.  Правове регулювання діяльності військ (сил) 10 

5.  Діяльність медіа структур ЗС України 4 

6.  Менеджмент персоналу 4 

7.  Організація освітнього процесу ВВНЗ 4 
 

Слухачі, які захищали атестаційні магістерські роботи, повною мірою 

виконали навчальний та індивідуальний плани підготовки та набули 

компетентностей, передбачених відповідним професійним стандартом вищої 

освіти згідно освітньо-професійної програми підготовки магістра за 

визначеними спеціалізаціями. 

1
5

21

10

4

4 МПЗ наступу

МПЗ оборони

МПЗ ПД

Правове регулюв

Дільність медіа

Освітній процес

 
 

Результати здачі магістерських робіт відображено у діаграмі та таблиці. 

32

18
7

- відмінно - добре - задовільно

 

                            Рис. 2.54 Результати здачі магістерських робіт 
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 всього 

очно заочно всього 
Всього подавалось до захисту  22 35 57 

Отримано 

оцінки 
«відмінно» 5 13 18 

«добре» 14 18 32 

«задовільно» 3 4 7 

 

За результатами захисту магістерських робіт встановлено, що якість 

їх розроблення здійснена краще слухачами очної форми навчання за 

спеціалізаціями: “Організація інформаційно-пропагандистського 

забезпечення військ  (сил) та ідеологічна робота у військах”; спеціалізація 

“Військово-соціальне управління”, фах “Організація морально-

психологічного забезпечення військ (сил)”.  

Загальні недоліки, які виявлені під час захисту магістерських 

робіт: 

при підготовці матеріалів робіт слухачі використовують для 

теоретичного дослідження інтернет-ресурси, при цьому  мають місце 

випадки не творчого опрацювання запозичених матеріалів, дефіцит 

авторства, власної наукової позиції тощо; 

більшість магістрантів під час захисту робіт недосконало володіли 

понятійним апаратом за темою виступу та прив’язувались до заздалегідь 

підготовленого тексту;  

слухачі не в повному обсязі розкривають зміст діяльності посадових 

(службових) осіб структур морально-психологічного забезпечення  при 

обґрунтуванні рекомендацій з удосконалення інформаційно-

пропагандистського забезпечення, питання підвищення педагогічної та 

комунікативної компетентності командирів (начальників), особливості 

діяльності військових засобів масової інформації України в умовах 

проведення операції об’єднаних сил; 

методичні рекомендації не в повній мірі впроваджуються у діяльність 

органів військового управління та військових частин; 

відмічається нераціональний розподіл тем магістерських робіт за 

видами бойових дій та недостатній рівень здійснення методичного 

керівництва опрацювання робіт магістрантами з боку наукових керівників. 

По кафедрі морально-психологічного забезпечення діяльності 

військ (сил) захищено 31 робота, які виконані за формою теоретичного та 

експериментального дослідження актуальних питань військового управління, 

підготовки та всебічного забезпечення бойових дій, психолого-педагогічних 

аспектів професійної підготовки військових фахівців. З них 7 за науково-

теоретичною спрямованістю та 24 за науково-практичною. 

Як недолік відмічається, що лише одна робота виконана за тематикою 

морально-психологічного забезпечення ведення наступального бою. 
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По кафедрі суспільних наук захищено 16 магістерських робіт. З них 7 

за науково-теоретичною спрямованістю та 9 за науково-практичною.  

Актуальність тем магістерських робіт визначена їх практичною 

спрямованістю, та врахуванням досвіду бойових дій. 

Магістерські роботи слухачів заочної форми навчання виконані на 

належному теоретичному та методичному рівні, містять практичні 

рекомендації щодо впровадження теоретичних засад у службову діяльність. 

Практичні результати магістерських досліджень впроваджено у 

діяльність органів військового управління, військових частин та підрозділів 

ЗС України й становлять методологічну основу нормативно-правових 

документів з питань психологічного забезпечення дій військ (сил). 

Як недолік відмічається недостатня методична підготовка слухачів  

(25 %) під час здійснення наукового обґрунтування теми дослідження. 

По кафедрі правового забезпечення захищено 10 магістерських робіт. 

9 робіт мали науково–практичне спрямування, 1 - науково-теоретичне. 

При захисті магістерських робіт слухачі показали достатньо глибоке 

володіння проблематикою обраних тем магістерських робіт; 

Як недолік відмічається, що 10 % слухачів не впевнено та не впевнено 

виступали, на додаткові запитання відповіли не конкретно та не 

аргументовано. 

Аналіз результатів складання комплексного екзамену 

До комплексного екзамену залучалось 64 слухачі очної та заочної 

форми навчання. Результати складання іспитів відображені в таблиці та на 

діаграмі. 
 всього 

очно заочно всього 

Всього складало  25 39 64 

Отримано оцінки «відмінно» 4 12 16 

«добре» 17 24 41 

«задовільно» 4 3 7 

7 16

41

- відмінно - добре - задовільно

 

                            Рис. 2.55 Результати здачі комплексного екзамену 
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Отримані результати свідчать про те, що:  

25 % (16 осіб) мають глибокі знання, здатні аргументовано і творчо 

використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміють формулювати і 

визначати шляхи розв’язання проблем за фаховою спеціальністю; 

64 % (41 особа) вільно володіють матеріалом, застосовують знання в 

дещо зміненій інтерпретації, використовують загальновідомі докази у 

власній аргументації; 

11 % (7 осіб) виявили знання і розуміння основних положень 

теоретичного матеріалу, вміють застосовувати отримані знання при 

розв’язанні типових завдань, надавали недостатньо аргументовані відповіді.     

Спеціалізації “Військово-соціальне управління” (фах “Організація 

морально-психологічного забезпечення військ (сил)”) та “Організація 

морально-психологічного забезпечення військ (сил)” 

Результати складання комплексного екзамену показали, що більшість 

слухачів у достатньо короткий термін вивчили нові керівні документи з 

організації оперативної роботи, здатні творчо використовувати теоретичні 

знання при вирішенні практичних завдань. Під час комплексного екзамену 

переважна більшість слухачів надавали аргументовані відповіді, опираючись 

на власний досвід участі в антитерористичній операції.  

Під час складання теоретичної частини екзамену слухачі більш 

впевнено відповідали на питання за фаховою спеціальністю (організація 

морально-психологічного забезпечення), гірше – на питання з основ воєнної 

безпеки держави, оперативного мистецтва, оперативного (бойового) 

забезпечення військ (сил) та повсякденної діяльності військ частин. 

Під час складання практичної частини комплексного екзамену 

встановлено, що доповіді окремих слухачів не прив’язані до обстановки, яка 

нанесена на графічну частину плану морально-психологічного забезпечення 

бою; не в повній мірі розуміють необхідність розподілу приданих сил і 

засобів МПЗ, не в повній мірі враховують динаміку суспільно-політичної 

обстановки під час оцінювання обстановки в інтересах морально-

психологічного забезпечення бою бригади. 

Спеціалізація “Кадровий менеджмент у військах (силах)” 

Результати складання комплексного екзамену слухачами свідчать про 

достатній рівень підготовленості слухачів з дисциплін за напрямом 

підготовки. Дещо нижчим виявився рівень підготовленості слухачів з 

оперативного мистецтва та оперативного забезпечення . 

В ході  практичної частини комплексного екзамену слухачам вдавалось 

спрямувати отримані теоретичні знання з фахових та загальновійськових 

дисциплін на вирішення визначених завдань. 

Спеціалізації “Організація інформаційно-пропагандистського 

забезпечення військ (сил) та ідеологічна робота у військах” та “Військова 

журналістика та зв’язки з громадськістю” 

Теоретичні знання та рівень сформованості професійних умінь слухачів 

загалом відповідають вимогам освітньо-професійної програми підготовки. 

Слухачі мають належний рівень фахової підготовки та знань керівних 
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документів, здатні творчо застосовувати теоретичні знання для вирішення 

практичних завдань, надають аргументовані відповіді, спираючись на досвід 

виконання завдань інформаційно-медійними структурами під час проведення 

антитерористичної операції, узагальнений та наданий Управлінням зв’язків з 

громадськістю Збройних Сил України. 

Спеціалізації “Військово-соціальне управління”, (фах “Організація 

психологічної роботи у військах (силах)”); “Організація психологічного 

забезпечення військ (сил)” 

Результати складання комплексного екзамену слухачами показали 

досить високий рівень підготовленості слухачів з дисциплін за напрямом 

підготовки. Дещо нижчим виявився рівень підготовленості за напрямом 

загальновійськових дисциплін. 

Під час виконання завдань практичної частини комплексного екзамену 

слухачам вдавалось успішно синтезувати отримані теоретичні знання з 

фахових та загальновійськових дисциплін та спрямовувати їх на вирішення 

визначених завдань. 

Спеціалізація “Педагогіка вищої військової школи” 

Аналіз теоретичних знань слухачів свідчіть, що випускники за 

спеціальністю “Педагогіка вищої військової школи” мають системні, глибокі 

знання, виявляють неординарні творчі здібності, вміють формулювати і 

визначати шляхи розв’язування проблем, виявляють власне ставлення до них 

Усі слухачі, які складали практичну частину комплексного екзамену, 

виявляють цілісне розуміння сутності проблемної ситуації, викладеної в 

практичному завданні; самостійно визначають основні чинники (умови, 

обставини тощо), які спричинили виникнення викладеної у завданні 

проблеми, дають їм власну вичерпну характеристику; системно аналізують 

дії всіх учасників проблемної ситуації, формулюють кваліфіковану оцінку 

їхніх реакцій, дій, учинків; швидко генерують нові ідеї, розробляють різні, 

зокрема нестандартні варіанти розв’язання відображених у завданні проблем; 

прогнозують усі можливі варіанти розвитку проблемної ситуації; 

кваліфіковано порівнюють вироблені варіанти, обирають з них оптимальний, 

виявляють концептуальність і виваженість, цілісність, технологічність, 

гнучкість, креативність у підходах до вирішення педагогічних проблем; 

органічно поєднують технологічну компетентність із високою культурою 

педагогічного спілкування. 

Проведений комплексний екзамен показав, що якість підготовки 

фахівців відповідає вимогам професійних стандартів та змісту освітньо-

професійних програм підготовки фахівців за спеціальністю “Педагогіка 

вищої військової школи”. 

Загальні висновки щодо здачі комплексного екзамену: 

Результати здачі комплексного екзамену засвідчили, що кращі знання 

показали слухачі заочної форми навчання. 

Як позитив відмічається:  
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слухачі здатні наводити практичні приклади з набутого досвіду 

виконання завдань під час проведення операції об’єднаних сил (АТО) у своїх 

теоретичних відповідях на питання; 

слухачі продемонстрували достатній фаховий рівень з питань 

організації психологічного забезпечення у повсякденній діяльності та у 

бойових умовах; 

в основному складі слухачі аргументовано і з посиланням на 

нормативно-правові акти, а також використовуючи практичний досвід 

надавали повні відповіді на основні і додаткові питання; 

в ході розв’язання військово-прикладних задач слухачі синтезували 

отримані знання з фахових дисциплін, проявляли креативність та 

пропонували оригінальні підходи до їх вирішення; 

проведений комплексний екзамен показав, що якість підготовки 

фахівців відповідає вимогам професійних стандартів та змісту освітньо-

професійних програм підготовки фахівців. 

Як негатив, слід відмітити:  

Окремі слухачі недостатньо володіють: 

 знаннями щодо застосування сучасних засобів зв’язку; 

 глибоким розумінням змісту заходів Планів, Замислів в ході підготовки 

та проведення мобілізаційного розгортання; 

особливостями відпрацювання паспортів військових посад та 

розроблення індивідуальних планів кар’єри осіб офіцерського складу 

Збройних Сил України; 

недостатньо враховують динаміку суспільно-політичної обстановки під 

час оцінювання обстановки в інтересах морально-психологічного 

забезпечення наступального бою бригади, недостатньо вільно володіють 

питаннями управління військами, оцінки бойової готовності військових 

частин, які переведені на організацію і штати воєнного часу, не в повній мірі 

засвоїли зміст розрахунків, які виконує штаб військової частини під час 

формулювання рішення на марш; 

недостатньо враховують особливості організації взаємодії в інтересах 

морально-психологічного забезпечення наступального бою бригади та 

динаміку суспільно-політичної обстановки під час оцінювання обстановки в 

інтересах морально-психологічного забезпечення наступального бою 

бригади; 

на додаткові запитання слухачі відповідають не впевнено, не вміють 

донести свої думки, не володіють ораторським мистецтвом; 

у 18 % слухачів бракувало часу на підготовку до теоретичної та 

практичної частин екзамену у зв’язку із необхідністю відпрацювання 

об’ємного обсягу відповідей, що вказує на їх особисту недостатню 

підготовленість. 

Аналіз змісту освітньо-професійних програм підготовки 

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців другого 

(магістерського) рівня вищої освіти розроблені на основі Професійних 

стандартів офіцера оперативно-тактичного рівня у галузі знань 25  Воєнні 
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науки, національна безпека, безпека державного кордону за спеціальністю 

254 Забезпечення військ (сил) і у галузі знань 01 Освіта за спеціальністю 011 

Освітні, педагогічні науки та затверджені встановленим порядком у 2016 

році.  

Освітньо-професійні програми включають освітню, наукову та 

практичну складові. 
Загальний бюджет навчального часу складає 120 кредитів (3600 годин), 

з них 1710 годин – заняття під керівництвом викладача. 

За спеціальністю 254 Забезпечення військ (сил): 
теоретична підготовка освітньої складової складає 1142 години (67 % 

бюджету навчального часу) і здійснюється в ході проведення лекцій, 

групових занять, семінарів; 
практична підготовка освітньої складової складає 568 годин (33 % 

бюджету навчального часу) і здійснюється в ході проведення групових вправ 

та практичних занять. 

За спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки: 
теоретична підготовка освітньої складової складає 1408 годин (82 % 

бюджету навчального часу) і здійснюється в ході проведення лекцій, 

групових занять, семінарів; 

практична підготовка освітньої складової складає 302 години ( 18 % 

бюджету навчального часу) і здійснюється в ході проведення групових вправ 

та практичних занять. 

Групові вправи і практичні заняття проводяться в ході відпрацювання 

4 тактичних та 1 оперативно-тактичної задач: 

методична задача  “Планування приведення військової частини у 

бойову готовність”;  

комплексна методична задача № 11 “Методика планування 

загальновійськового бою окремої механізованої бригади та управління 

бригадою в бою” у 2-х частинах; 

комплексна тактична задача № 12 “Планування наступального бою 

окремої механізованої бригади з форсуванням водної перешкоди, ведення 

рейдових дій та управління бригадою в бою”; 

комплексна тактична задача № 13 “Планування дій окремої 

механізованої бригади у стабілізаційній операції оперативно-тактичного 

угрупування військ оперативного командування та управління бригадою під 

час виконання завдань у секторі відповідальності”; 

комплексна оперативно-тактична задача № 21 “Підготовка 

стабілізаційної та оборонної операції оперативно-тактичного угрупування 

військ” у 2-х частинах. 

Пропозиції щодо коригування змісту освітньо-професійних 

програм підготовки 

Практична підготовка слухачів здійснюється в межах освітньо-

професійної програми, в тому числі в межах навчальних дисциплін, та на 

факультативних курсах (практиках) поза освітньо-професійною програмою. 

Перелік складових практичної підготовки слухачів відображено у додатку 3. 
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У 2017-2018 навчальному році значно збільшилась (з 2 у минулому 

навчальному році до 14 у цьому навчальному році) кількість практичних 

занять на базі військ. 

З метою посилення практичної складової підготовки, покращення 

польової виучки зі слухачами очної форми навчання проводиться польове 

комплексне заняття, в ході якого відпрацьовуються питання планування та 

управління морально-психологічним забезпеченням бою, взаємодії з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, надання 

психологічної допомоги психотравмованим військовослужбовцям, 

орієнтування на місцевості. До проведення занять по тактичній медицині 

залучаються представники Української військово-медичної академії.  

Активно залучаються слухачі інституту до заходів підготовки військ 

(сил). У 2017 році слухачі 1 курсу були залучені до командно-штабних 

навчань “Непохитна рішучість - 2017”. 

Таким чином, освітньо-професійні програми підготовки фахівців 

розроблені на основі Професійних стандартів офіцера оперативно-тактичного 
рівня  у 2016 році. Зміст програм розкривається у робочих програмах 

навчальних дисциплін. На сьогоднішній день триває апробація програм.  

З метою оперативного впровадження в освітній процес вимог 
замовників до підвищення якості підготовки слухачів, у тому числі щодо 

посилення практичної складової підготовки військових фахівців, 

впровадження досвіду бойових дій (АТО, ООС), результатів наукових 
досліджень, удосконалення змісту навчання та методики викладання 

навчальної дисципліни, нових елементів матеріально-технічної бази, 

оновленої навчально-методичної літератури, на засіданні кафедр 
обговорюються зміни до програм та затверджуються наказом начальника 

університету. У минулому навчальному році такі зміни були внесені. У 2017-

2018 навчальному році зміни до програм опрацьовані та подані до науково-

методичного центру організації освітньої діяльності для формування наказу 
начальника університету.  

5. Загальні пропозиції щодо удосконалення змісту навчання у 2018 

-2019 навчальному році: 

Передбачити: до 10.06.2018 року – внесення змін до Плану набору 

слухачів оперативно-тактичного рівня підготовки у 2018 навчальному році з 

метою відновлення замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю 

254 “Забезпечення військ (сил)” спеціалізацією “Військова журналістика та 

зв’язки з громадськістю” в НУОУ імені Івана Черняховського;  

практичну частину комплексного екзамену з випускниками 2019 року 

проводити з використанням АСУ «Славутич»; 

удосконалити підготовку слухачів щодо організації та проведення 

наукових досліджень за визначеною проблематикою; 

практичні рекомендації за результатами магістерських робіт в 

обов’язковому порядку повинні враховувати стандарти військового 

управління НАТО; 
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при направленні слухача на військове стажування враховувати 

тематику магістерських робіт та можливість практичної апробації 

теоретичних результатів у військових частинах (органах військового 

управління); 

при здійсненні відбору кандидатів до вступу в університет не 

розглядати документи офіцерів, які не мають відношення (не проходили 

військову службу) на посадах у структурах морально-психологічного 

забезпечення; 

Юридичному департаменту Міністерства оборони України та 

Управлінню правового забезпечення Генерального штабу Збройних Сил 

України організувати дієву взаємодію із науковими та науково-

педагогічними працівникам кафедри правового забезпечення щодо надання 

інформаційно-методичних матеріалів за досвідом участі Збройних Сил в 

АТО та в ООС і стандартів НАТО, з метою впровадження їх в освітній 

процес та наукову діяльність.  

раціонально розподіляти тематики магістерських робіт з охопленням 

усіх видів бойових дій. 

Висновок. Аналіз результатів складання комплексного екзамену і 

захисту магістерських робіт засвідчив належний рівень теоретичної і 

практичної підготовки слухачів, що відповідає основним вимогам 

професійного стандарту, стандарту вищої освіти за спеціальністю.  

Переважна частина випускників мають добрий рівень гуманітарної, 

військово-професійної і спеціальної підготовки, професійних навичок і 

умінь. 
 

Захист магістерських робіт та складання комплексних екзаменів 

слухачами Інституту інформаційних технологій 

Кафедри зв’язку та АСУ 
Аналіз магістерських робіт. 
Аналіз типів обраних магістерських робіт: 

Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження) – 31; 
Типу “Б” (наукове розроблення орг.-метод. документів КШН) – 3. 

Розподіл магістерських робіт за формами дій частин (підрозділів) 
зв’язку: 

в наступальній операції ОУВ – 2; 

в оборонній операції ОУВ – 14; 

в стабілізаційній операції ОУВ – 2; 

в оперативному командуванні (оперативному угрупованні військ) – 7; 

в повітряному командуванні – 1; 

в угрупованні різнорідних сил ВМС – 3;  

омбр (отбр, опдбр) – 5. 
Актуальність тематик магістерських робіт. 
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Захист магістерських робіт здійснювався по дисциплінам: “Організація 

зв’язку в операціях” – 10, “Зв’язок в бою та операціях”– 2, “Бойове 

застосування інформаційно-телекомунікаційних вузлів”– 3. 

Вся тематика магістерських робіт актуальна, погоджена начальником 

військ зв’язку ЗС України – начальник ГУЗ та ІС ГШ ЗС України  для заочної 

та денної форми навчання 04.08.2015 року та 23.08.2016 року відповідно. 

Серед 34  магістерських робіт, які розглядають питання удосконалення 

системи зв’язку, більшість (41%), присвячена оборонній тематиці. 

Організації зв’язку в наступальних операціях відведено найменша частка 

(6%). Недостатньо приділено уваги проблематиці організації зв’язку  в 

частинах оперативного, тилового та технічного забезпечення.   
Запропоновані рекомендації та пропозиції 6 магістерських робіт 

доцільно розглянути на предмет практичної реалізації в ГУЗ та ІС ГШ ЗС 
України.  

Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення 
очної до заочної). 

Спеціальність: 

254 “Забезпечення військ (сил)” 

8.18010082 “Організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (за видами та родами військ і сил)” 

Спеціалізація “Організація зв’язку та автоматизованих систем 

управління” 
 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 15 1 (6,7) 8 (53,3) 6 (40,0) – 3,7 

Заочна 19 1 (5,3) 10 (52,6) 8 (42,1) – 4,05 
 

Недоліки, які виявлені під час захисту магістерських робіт: 

закріплення тем магістерських робіт здійснювалось без врахування 

особистого досвіду набутого під час проходження служби  та індивідуальних 

спроможностей; 

у магістерських роботах тема роботи в основному розкривається, але 

мають місце недоліки змістовного характеру; 

наочні матеріали не у повній мірі відображають зміст наданої 

магістерської роботи; 

презентації деяких доповідей магістерських робіт здійснені на 

низькому рівні, що не дозволяє сприйняти зміст магістерської роботи;  

не достатньо глибоко проаналізовані вимоги керівних документів, які 

регламентують порядок застосування частин (підрозділів) зв’язку, досвід 

набутий частинами (підрозділами) зв’язку під час участі в антитерористичній 

операції та досвід збройних сил провідних країн світу в локальних збройних 

конфліктах останнього десятиліття, що призвело до недостатнього 

обґрунтування рекомендацій та пропозицій викладених в магістерській 

роботі; 
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не достатній рівень теоретичних знань і практичних вмінь з питань 

графічного представлення оперативної побудови оперативного угруповання 

військ в операціях. 

З метою удосконалення процесу організації магістерських робіт в 

контексті виявлених проблемних питань під час атестації 2018 року 

пропонується: 

забезпечити своєчасне надання до Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського сучасних керівних документів Міністерства 

оборони та Генерального штабу Збройних Сил України щодо управління та 

організації зв’язку в Збройних Сил України у достатній кількості; 

під час підготовки та погодження тематики магістерських робіт, а 

також під час підготовки завдань слухачам на розроблення магістерської 

роботи начальникам кафедр, керівникам розроблення магістерських робіт 

точно і вірно визначати мету роботи, об’єкт та предмет дослідження; 

закріплення тем магістерських робіт здійснювати індивідуально для 

кожного слухача і затвердженням їх після оцінки його досвіду набутого під 

час проходження служби  та індивідуальних спроможностей; 

начальникам кафедр постійно контролювати правильність оформлення 

магістерських робіт відповідно до ДСТУ; 

начальникам кафедр та керівникам розроблення магістерських робіт 

контролювати формулювання слухачами висновків на основі якісно 

опрацьованої інформаційної бази, а практичні рекомендації мали дійсно 

практичну цінність і містили розрахунки показників їх ефективності; 

планувати не менш ніж три тижні наприкінці навчання на завершення 

розроблення магістерських робіт; 

призначення рецензентів здійснювати з числа службових осіб органів 

військового управління ЗС України рівня оперативне командування, вид 

збройних сил. 

приділити більше уваги підготовці слухачів з питань застосування 

сучасних інформаційних технологій за досвідом участі збройних сил 

провідних країн світу в збройних конфліктах за останнє десятиріччя. 

Захист інформації з обмеженим доступом спеціальність 254 

“Забезпечення військ (сил)” та Спеціальність 8.18010082 “Організація 

бойового та оперативного забезпечення військ (за видами та родами 

збройних сил)” 

Аналіз здачі магістерських робіт. 

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 

Спеціалізація “ Організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (за видами та родами збройних сил)” 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 5 - 3 (60) 2 (40) – 3,6 
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Спеціальність 8.18010082 “Організація бойового та оперативного 

забезпечення військ (за видами та родами збройних сил)” 

Спеціалізація “Захист інформації з обмеженим доступом у військах 

(силах)” 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Заочна 5 - 5 (100) - – 4,0 

Тематика робіт, погоджена із замовником відпрацювання магістерських  

робіт за іншими кафедрами не передбачає. 

Направленість магістерських робіт: 

науково-теоретичні дослідження     - 10 (100%). 

Спрямованість тематики магістерських робіт за видами бою: 

питанням удосконалення системи СУВ присвячено: 

в наступальній операції ОУВ – 1; 

в стабілізаційній операції ОУВ – 4; 

питанням удосконалення криптографічного, технічного захисту 

інформації  присвячено – 5. 

Актуальність тем. 

Вибрані слухачами теми достатньо нові, сформульовані та визначені за 

погодженням із замовником у 2016 році. Тематика робіт є актуальною у 

сучасних умовах виконання завдань ЗС України. Теми магістерських робіт 

представлені слухачами були актуальними , відповідають практиці та 

сучасному стану підрозділів охорони державної таємниці ЗС України, всі 

роботи були виконані на кафедрі зв’язку та АСУ та погоджені з замовником 

– Центральним управлінням охорони державної таємниці та захисту 

інформації ГШ ЗС України. Більшість робіт є своєчасні, цілісні, завершені, 

логічно виважені та самостійні. Слухачами коректно визначено предмет, 

мету, гіпотезу дослідження, матеріали додатків об’ємні, змістовні, наочно 

ілюструють основні положення та результати дослідження.  

Позитивне під час захисту магістерських робіт: 

Слухачі показали якісні науково-теоретичні знання з питань організації 

криптографічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам, як 

складових системи скритого управління в операціях, практичну 

підготовленість в відпрацюванні планувальних документів із 

криптографічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам та 

необхідні командно-методичні навички в роботі органів управління з 

урахуванням досвіду застосування органів спеціального зв’язку та протидії 

технічним розвідкам в АТО, у тому числі і власного досвіду. 

Якість підготовки слухачів дозволить виконувати їм поставлені завдання 

перед підрозділами охорони державної таємниці та захисту інформації . 

Поряд з цим відмічається більший практичний досвід слухачів заочної форми 

навчання (заочна форма - рівень ОК, видів ЗС України, денна форма – рівень 

бригада) який дозволив їм більш широко підходити до побудови доповідей 

магістерських робіт та логічніше і змістовніше будувати відповіді на 

додаткові запитання.  



 229 

Методичний рівень підготовки викладацького складу, які були 

керівниками робіт дозволив їм вчасно рекомендувати саме ті напрямки 

досліджень, які були заявлені в темах, а також робити фахові зауваження 

використовуючи свій теоретичний та практичний досвід   

Недоліки, виявлені під час захисту магістерських робіт: 

Відмічається слабке володіння слухачами вимогами Порядку забезпечення 

охорони державної таємниці в органах військового управління, військових 

частинах, установах і організаціях Збройних Сил, інших військових 

формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення та 

підрозділах окремих державних органів у районах (зонах) ведення ними 

воєнних (бойових) дій або спеціальних операцій (Постанова Кабінету 

міністрів України від 04.10.2017 № 750 - визначає особливості здійснення 

режимно-секретної діяльності в особливих умовах).   

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки 

Спеціалізація “Управління інформаційною безпекою у Збройних 

Силах” атестуванню підлягало 5 слухачів денної форми навчання. 

Аналіз типів обраних магістерських робіт: 
Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження)   – 4; 
Типу “Б” (наукове розроблення орг.-метод. документів КШН)  – 1. 
 

          Розподіл магістерських робіт за формами дій військ (сил): 

забезпечення дій військ в оборонній операції   - 1 (20%); 

забезпечення дій військ в АТО      - 4 (80%); 
 

Актуальність тематик магістерських робіт. 

Вибрані слухачами теми достатньо нові, сформульовані та визначені за 

погодженням із замовником у 2016 році. Тематика робіт є актуальною у 

сучасних умовах виконання завдань ЗС України, відповідає сучасним 

науковим розробкам та заходам реформування з питань інформаційної 

безпеки у Збройних Силах. 
Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення 

очної до заочної). 
Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 5 1 (20,0) 3 (60,0) 1 (20,0) – 4,0 

Недоліки, які виявлені під час захисту магістерських робіт: 

2 слухача (40% атестованих) в аналітичній частині магістерської роботи 

допустили один суттєвий недолік щодо повноти обґрунтування наданих 

рекомендацій (не підтверджено відповідними розрахунками); 

1 слухач (20% атестованих) під час дослідження допустив суттєві 

недоліки, в частині, що стосується розроблення і запровадження визначено 

темою методики забезпечення інформаційної безпеки військових частин; 

1 слухач (20% атестованих) під час розкриття теми магістерської роботи 

мав недоліки змістовного характеру, щодо обґрунтування (оцінювання та 

порівняння) способів проведення дій з психологічного впливу та рекомендацій 
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по організації дій з психологічного впливу в інтересах АТО. Теоретичний 

матеріал і висновки аналітичної частини в цілому правильні, але обґрунтовані 

недостатньо, з порушенням логічності викладеного матеріалу. Доповідь 

зачитана з аркуша, на більшість заданих членами комісії запитань надав 

неповні відповіді, що свідчить про поверховий підхід до проведення 

дослідження. 

З метою удосконалення процесу організації магістерських робіт в 

контексті виявлених проблемних питань під час атестації 2018 року 

пропонується: 

Начальникам інститутів (центрів) та кафедр НУОУ організувати та 

забезпечити: 

при визначенні завдань магістерських робіт та в ході проведення 

досліджень слухачами: 

детальне формулювання змісту питань (завдань) дослідження в 

частині що стосується вимог до обґрунтування (підтвердження 

розрахунками за відповідною визначеною методикою) розроблених 

рекомендацій; 

доцільний вибір слухачами сучасної методики дослідження, її 

відповідність вимогам навчально-методичних документів; 

під час розгляду та контролю відпрацювання окремих розділів та 

магістерських робіт в цілому: 

повне виконання визначених автору роботи завдань, особливо, в 

частині, що стосується визначення методики для вироблення рекомендацій 

та змісту самих рекомендацій, їх відповідності темі та розділам 

магістерської роботи; 

обговорення перспектив та можливостей практичної апробації 

розроблених слухачем рекомендацій;  

надання слухачам роз’яснення щодо критеріїв та показників 

оцінювання робіт і проведення їх попередньої оцінки. 

За результатами аналізу тематика магістерських робіт змін не потребує, 

відповідає процесам розвитку напрямку інформаційної безпеки у Збройних 

Силах України. Направленість і спрямованість за видами бою в тематиці 

магістерських робіт змін не потребує, водночас при виборі тем магістерських 

робіт необхідно організувати роз’яснювальну роботу із слухачами з метою 

рівномірного вибору тем за видами бою та їх направленості. 

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного 

забезпечення 
Всього захищалось 9 слухачів, з них: 3 слухача ОТР (очної форми 

навчання) та 6 слухачів ОТР (заочної форми навчання). 
Аналіз типів обраних магістерських робіт: 

Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження) – 9; 
 

Розподіл магістерських робіт за формами дій військ (сил): 
АТО – 4; 
Оборонна операція – 3; 
Інші – 2. 
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Актуальність тематик магістерських робіт. 

Тематика магістерських робіт актуальна, погоджена із замовниками. 

Зміст магістерських робіт відповідає меті дослідження. Отримані результати 

базуються на власному досвіді виконання завдань в зоні проведення АТО. 

За результатами аналізу тематика магістерських робіт частково 

потребує змін. Направленість і спрямованість за видами бою в тематиці 

магістерських робіт змін не потребу. 

Перевага надавалась обгрунтуванню пропозицій щодо застосування 

космічних систем дистанційного зондування Землі подвійного призначення 

та безпілотних авіаційних комплексів. 

Слухачі очної форми навчання показали кращий рівень знань 

порівняно зі слухачами заочної форми навчання. 

Слухачі заочної форми навчання більш детально опрацювали матеріали 

пов’язані з технічними аспектами систем (комплексів) які розглядалися. 
Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення очної 
до заочної). 

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 
Спеціалізація “Організація військово-космічних систем”. 

 

Форма 

навчання 

Усього 

захищало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Очна, 

заочна 
9 1 (11,0) 8 (89,0) - - 4,1 

Недоліки, які виявлені під час захисту магістерських робіт: 

у слухачів викликали труднощі питання пов’язані з термінологією 

наукової складової магістерської роботи;  

під час доповідей слухачі занадто детально висвітлювали технічні 

особливості прийнятих (запропонованих) рішень, натомість організаційні 

питання викладались менш детально; 

теоретичний матеріал і висновки аналітичної частини в цілому правильні, 

але обґрунтовані недостатньо, з частковим порушенням логічності викладеного 

матеріалу;  

доповіді зачитувалися з аркуша, на більшість заданих членами комісії 

запитань були надані неповні відповіді. 

З метою удосконалення процесу організації магістерських робіт в 

контексті виявлених проблемних питань під час атестації 2018 року 

пропонується: 

під час розробки тематики магістерських робіт особливу увагу 

звернути на питання обгрунтування пропозицій та розробки практичних 

рекомендацій щодо застосування космічних систем дистанційного 

зондування Землі подвійного призначення та безпілотних авіаційних 

комплексів. 

під час підготовки до захисту проводити передзахисти з детальним 

аналізом, визначенням недоліків та наданням рекомендацій щодо усунення 

недоліків. 
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Спеціалізація “Організація топогеодезичного та навігаційного 

забезпечення військ (сил)” (інститут інформаційних технологій, кафедра 

застосування космічних систем та геоінформаційного забезпечення) 
 

Всього захищалися 2 слухача, з них:2 слухача ОТР (2 слухача денної 
форми навчання). 

Аналіз типів обраних магістерських робіт: 
Типу “А” (теоретичне та експериментальне дослідження) – 2; 
Розподіл магістерських робіт за формами дій військ (сил): 
АТО – 2. 

Актуальність тематик магістерських робіт. 

Перевага надавалась темам, пов’язаним із забезпеченням дій військ в 

зоні проведення АТО. Тематика магістерських робіт актуальна, погоджена із 

замовником, спрямована на вирішення проблемних питань виду 

забезпечення. Зміст магістерських робіт відповідає меті дослідження. 
Якість (оціночні показники) магістерських робіт (співвідношення 

очної до заочної). 

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 

Спеціалізація “Організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (за видами та родами військ і сил)” 

Фах “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення 

військ (сил)” 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 2 - 2 (100%) - – 4,0 
 

Недоліки, які виявлені під час захисту магістерських робіт: 
У слухачів викликали труднощі питання пов’язані з термінологією 

наукової складової магістерської роботи. Недостатнє розуміння питань 
складу та чисельності геоінформаційної служби ОУВ до завдань, які на неї 
покладаються. 

З метою удосконалення процесу організації магістерських робіт в 

контексті виявлених проблемних питань під час атестації 2018 року 

пропонується: 
Приділити більше уваги питанням пов’язаним з методикою проведення 

наукових досліджень, розвивати у слухачів творчий підхід до вирішення не 
стандартних завдань щодо забезпечення військ (сил) топогеодезичною 
інформацією. 

Кафедри зв’язку та АСУ 

Аналіз проведення комплексного екзамену 

Комплексний екзамен складався з двох частин: практичної та  

теоретичної. Термін проведення для кожної групи – два дні. 
Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 15 1 (6) 10 (66) 4 (26) - 3,8 

Заочна 20 3 (15) 11 (55) 6 (30) - 3,85 

РАЗОМ 35 4 (11,4) 21 (60) 10 (28,6) - 3,83 

Результати здачі комплексного екзамену: 
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70% слухачів показали достатні та високі знання з предметів навчання, 

питання за якими були включені до вибраних ними білетів. 

30% слухачів показали більш низькі знання з предметів навчання, 

питання за якими були включені до вибраних ними білетів. 

Позитивне під час складання комплексного екзамену: 

З дисциплін циклу загально-професійної та військово-професійної 

підготовки: 

тверді знання: 

з питань мети, оперативних завдання, змісту оборонної, 

контрнаступальної та стабілізаційної операцій ОУВ; 

послідовності проведення розрахунку маршу військової частини; 

призначення, складу, завдання, принципів застосування механізованих і 

танкових війська Сухопутних військ, Повітряних Сил  Збройних Сил України 

основних завдань угруповань різнорідних сил  Військово-Морських 

Сил під час ведення оборонної операції. 

З дисциплін циклу професійно-спеціальної підготовки: 

значення, склад, вимоги, принципи побудови системи зв’язку ОУВ, 

особливості побудови за досвідом участі ЗС України в антитерористичній 

операції; 

змісту, порядку оформлення Плану зв’язку, розпоряджень із зв’язку, 

бойових розпоряджень; 

змісту та порядку роботи командира та штабу військової частини 

зв’язку ОУВ щодо планування бойового застосування в операції; 

змісту та порядку роботи начальника військ зв’язку ОУВ щодо 

планування зв’язку в операції. 

Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену: 

З дисциплін циклу загально-професійної та військово-професійної 

підготовки: 

слабкі знання: 

основних показників оборонної, контрнаступальної та стабілізаційної 

операцій ОУВ; 

структури системи управління та вимог до управління; 

основних завдань інженерного забезпечення військ; 

основних завдань морально-психологічного  забезпечення операцій; 

основних положень Настанови з оперативної роботи 2018 року. 

З дисциплін циклу професійно-спеціальної підготовки: 

слабкі знання: 

організації радіозв’язку взаємодії в операціях ОУВ; 

організації фельд’єгерсько-поштового зв’язку в операціях ОУВ; 

показників,  критеріїв ефективності функціонування системи зв`язку 

військового призначення; 

показників та послідовності розрахунку втрат техніки зв’язку та 

інформаційних систем, що очікуються в ході оборонної операції ОУВ; 

слабкі практичні навички:у відпрацюванні графічних документів 

графічними символами НАТО; 
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недостатній рівень штабної культури у відпрацюванні графічних 

документів. 

Аналіз складання комплексного екзамену 

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 

Спеціалізація “ Організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (за видами та родами збройних сил ” 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 5 - 4 (80) 1 (20) – 3,8 

 Спеціальність 8.18010082 “Організація бойового та оперативного 

забезпечення військ (за видами та родами збройних сил)” 

Спеціалізація “Захист інформації з обмеженим доступом у військах 

(силах)” 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Заочна 5 - 5 (100) - – 4,0 

Позитивне під час складання комплексного екзамену: 

Слухачі опанували дисципліни циклу загально-професійної та 

військово-професійної підготовки (1 блок питань) на достатньому рівні 

для виконання обов’язків на посадах в режижмно-секретних органах, можуть 

робити правильні висновки та поєднують теоретичні знання з набутим 

практичним досвідом. Також слухачі показали якісні теоретичні знання з 2 

блоку питань (дисципліни циклу професійно-спеціальної підготовки) 

організації криптографічного захисту інформації та протидії технічним 

розвідкам, як складових системи скритого управління в операціях, практичну 

підготовленість в відпрацюванні планувальних документів із 

криптографічного захисту інформації та протидії технічним розвідкам та 

необхідні командно-методичні навички в роботі органів управління з 

урахуванням досвіду застосування органів спеціального зв’язку та протидії 

технічним розвідкам в АТО, у тому числі і власного досвіду. 

При виконанні практичної частини екзамену слухачі на достатньому 

рівні володіють набутими знаннями щодо документів ручного кодування, 

правильно аналізують та застосовують новий практичний матеріал 

(настанова з оперативної роботи органів військового управління, тактичні 

знаки за стандартами НАТО). 

Якість підготовки слухачів дозволить виконувати їм поставлені 

завдання перед підрозділами охорони державної таємниці та захисту 

інформації . Поряд з цим відмічається більший практичний досвід 

слухачів заочної форми навчання (заочна форма - рівень ОК, видів ЗС 

України, денна форма – рівень бригада) який дозволив їм більш широко 

підходити до побудови доповідей та логічніше і змістовніше будувати 

відповіді на додаткові запитання.  

Недоліки, виявлені під час здачі комплексного екзамену: 

Під час доповідей на 2, 3 блок запитань (дисципліни циклу професійно-

спеціальної підготовки) відмічаються недостатні знання слухачів щодо ролі і 



 235 

місця системи протидії технічним розвідкам як складової системи 

скритого управління військами при плануванні та веденні операцій ЗС 

України. На графічний частині допускалися неточності, які несуттєво 

впливають на його зміст. При проведенні розрахунків сил та засобів системи 

СУВ допускалися помилки. 

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки 
Аналіз складання комплексного екзамену 
Всього до складання комплексного екзамену допущено 5 слухачів 

(денної форми навчання). 
Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 5 1 (20,0%) 2 (40,0%) 2 (40,0%) – 3,8 

Позитивне під час складання комплексного екзамену 

Під час теоретичної частини комплексного екзамену 60% слухачів групи 

показали достатні та високі знання з предметів навчання, питання за якими були 

включені до вибраних ними білетів (“Управління військами та служба штабів“ – 2 

слухача (100% від перевірених за дисципліною навчання); “Основи забезпечення 

інформаційної безпеки держави у воєнній сфері” – 3 слухача (100% від 

перевірених); “Стратегія і тактика інформаційної боротьби” – 1 слухач (50% від 

перевірених); “Розвідка та іноземні армії” – 1 слухач (100% від перевірених); 

“Тилове і медичне забезпечення військ (сил)” – 1 слухач (100% від перевірених). 

Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену:  

Під час теоретичної частини комплексного екзамену: 

40% слухачів групи показали більш низькі знання з предметів навчання, 

питання за якими були включені до вибраних ними білетів (“Оперативне 

мистецтво”, “Застосування СВ” – 1 слухач (100% від перевірених за 

дисципліною навчання); “Оперативне та бойове забезпечення дій військ (сил)” 

– 2 слухача (100% від перевірених); “Повсякденні діяльність військових 

частин” – 1 слухач (100% від перевірених); “Організація інформаційних дій 

Збройних Сил України” – 1 слухач (100% від перевірених); “Стратегія і тактика 

інформаційної боротьби” – 1 слухач (50% від перевірених).  

20% слухачів під час відповіді на додаткові питання членів підкомісії не 

змогли аргументувати відповіді на задані питання (дисципліна – “Стратегія і 

тактика інформаційної боротьби”) прикладами з досвіду АТО. 

Під час практичної частини комплексного екзамену: 

80% атестованих показали більш низькі (порівняно з теоретичними 

знаннями) практичні навики (вміння) стосовно: 

практичного розроблення (ведення) графічних документів та доповіді 

обстановки з графічних документів; 

визначення завдань підпорядкованим військовим частинам (підрозділам) та 

основних питань взаємодії (включали до бойових розпоряджень переважно 

узагальнені положення стосовно дій підпорядкованих військових частин 

(підрозділів); 

60% атестованих відобразили лише основні елементи обстановки на робочій 

карті, під час доповіді висновків з оцінки противника в інтересах інформаційних 
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дій за визначеними завданнями діяли невпевнено, порушуючи логічну 

послідовність доповідей, показали низький методичний рівень доповідей 

обстановки з графічних документів; 

20% слухачів при доповіді одного з питань завдання допустили дві 

помилки, які суттєво впливали на результат оцінки противника. 

Аналіз результатів практичної роботи та відповідей слухачів виявив в 

більшості слабкі навички та знання методики (стосовно порядку і 

послідовності, вимог до вказання районів, рубежів, позицій, смуг тощо) 

доповіді обстановки з графічних документів, а також у 40% поверхові знання 

щодо змісту графічних документів, які розробляються за спеціальністю. 

Кращі знання слухачі показали з другого і третього розділу, який 

містить питання професійно-спеціальної підготовки слухачів за спеціальністю 

254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Управління інформаційною 

безпекою у Збройних Силах” здійснюється за чотирма навчальними 

дисциплінами: “Стратегія і тактика інформаційної боротьби”; “Організація 

інформаційних дій Збройних Сил України”; “Основи забезпечення 

інформаційної безпеки держави у воєнній сфері”; “Забезпечення кібербезпеки у 

Збройних Силах України”. 

Гірші знання показали з першого розділу з навчальних дисциплін: 

“Оперативне мистецтво”, “Застосування СВ”; “Оперативне та бойове 

забезпечення дій військ (сил)”; “Повсякденні діяльність військових частин” . 

Рівень підготовки слухачів загалом відповідає вимогам освітньо-

кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм і 

оцінюється в середньому на “добре”. 

Командно-методичні навички слухачів сформовані відповідно 

освітньо-професійних програм. 

Недоліки в частині, що стосується організації атестування: 

Під час доопрацювання у науково-методичному центрі організації 

освітньої діяльності варіантів білетів (внесення змін у розроблені кафедрою 

варіанти білетів) для прийому теоретичної частини комплексного екзамену не 

було враховано належність питань до відповідних розділів екзаменаційного 

матеріалу. Внаслідок цього лише 2 з 15 білетів за змістом питань охоплювали 

всі три розділи матеріалів. У решті 13 білетах містилося по два питання з 

одного розділу.    

З метою усунення виявлених недоліків пропонується: 

узгодження діапазонів  номерів питань з відповідними розділами 

екзаменаційного матеріалу. 

Начальникам інститутів (центрів) та кафедр НУОУ організувати та 

забезпечити: 

під час проведення практичних занять збільшення часу на 

відпрацювання (формування і удосконалення) вмінь щодо : 

практичної роботи по визначенню (формулюванню) завдань 

підпорядкованим військовим частинам (кафедра застосування 

інформаційних технологій та інформаційної безпеки); 

доповіді обстановки з графічних документів, порядку організації 
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взаємодії та визначенню основних питань взаємодії (кафедри оперативного 

мистецтва, управління військами, Сухопутних військ, застосування 

інформаційних технологій та інформаційної безпеки). 

проведення додаткових занять (розроблення рекомендацій) щодо 

порядку розроблення програм атестування, переліків питань комплексного 

екзамену, 

За підсумками складання комплексного екзамену слухачами ОТР 

за спеціалізацією “Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах” 

можливо зробити наступні висновки: 

в цілому слухачі опанували робочі програми навчальних дисциплін і 

показали в середньому  добрі результати, їх підготовка відповідає вимогам 

замовника та забезпечує можливість якісно виконувати обов’язки за 

визначеними посадами; 

гірше слухачі підготовлені щодо практичної роботи на посаді 

начальника групи ІБ ОТУВ(с) при визначенні пропозицій в замисел, 

формулюванні рішень по обстановці, що склалася, їх доповіді старшому 

начальнику та при постановці завдань підпорядкованим військовим частинам 

(підрозділам); 

у більшості слухачів сформовані командно-методичні навички, які 

відповідають вимогам програм навчальних дисциплін оперативно-тактичного 

рівня підготовки; 

основною причиною недостатнього рівня практичних вмінь слухачів є 

мала частка виділеного часу під час проведення занять на їх формування та 

тренування, особливо в частині що стосується доповіді обстановки та 

прийнятих рішень з графічних документів.  

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного 

забезпечення 
Всього до складання комплексного екзамену допущено 9 слухачів, з 

них:3 слухачі денної форми, 6 слухачів заочної форми. 

До комплексного екзамену включені дисципліни загально-професійної 

підготовки, військово-професійної підготовки, професійно-спеціальної 

підготовки. Кількість питань з кожної дисципліни відповідає кількості годин, 

які виділені на вивчення тієї чи іншої дисципліни. 

За результатами виконання навчальних програм, роботою слухачів під 

час екзаменаційної підкомісії у них сформовані необхідні командно-

методичні навички, вимоги освітньо-професійних програм виконані у 

повному обсязі. 
Спеціалізація “Організація військово-космічних систем”. 

 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Очна, 

заочна 
9 3 (33,0%) 6 (67,0%) - - 4,3 

Оцінка теоретичної частини комплексного екзамену: 

слухачі показали достатні та високі знання з предметів навчання, питання за 

якими були включені до вибраних ними білетів. 
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слухачі очної форми навчання показали кращий рівень знань порівняно 

зі слухачами заочної форми навчання. 

20% слухачів під час відповіді на додаткові питання членів підкомісії не 

змогли надати повні відповіді на задані питання з прикладами досвіду АТО. 

Оцінка практичної частини комплексного екзамену: 

60% атестованих показали більш низькі (порівняно з теоретичними 

знаннями) практичні навики (вміння) стосовно: 

практичного розроблення (ведення) графічних документів та доповіді 

оцінки обстановки та Планів застосування сил та засобів з графічних 

документів; 

визначення завдань підпорядкованим військовим частинам (підрозділам) та 

основних питань взаємодії; 

за результатами перевірки практичних навичок слухачі спроможні 

приймати обґрунтовані рішення, проводити необхідні розрахунки, 

самостійно доповідати про прийняті рішення. 
Позитивне під час складання комплексного екзамену: 

слухачі впевнено орієнтуються в питаннях, які стосуються порядку 

виконання завдань застосування космічних систем дистанційного зондування 

Землі подвійного призначення. 
Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену: 

в порівнянні з 2 та 3 блоками питань 1-й блок нормативних питань 

викликав більшу складність під час відповіді. 

слухачі очної та заочної форми навчання допускали неточності під час 

доповіді оцінки обстановки та планів застосування сил та засобів космічної 

розвідки. 

Низький рівень практичних навичок розробки графічних документів. 

З метою усунення виявлених недоліків в ході комплексного 

екзамену під час роботи екзаменаційної підкомісіїпропонується: 

під час підготовки до комплексного екзамену приділити увагу 

повторенню питань 1-го блокунормативних питань. 

під час планування практичних занять врахувати необхідність 

збільшення годин підготовки на розробку формалізованих документів 

застосування сил та засобів космічної розвідки, питанням надання 

позапланових заявок на космічну розвідку, а також підвищення рівня 

практичних навичок розробки графічних документів. 
 

Спеціальність 254 “Забезпечення військ (сил)” 

Спеціалізація “Організація бойового та оперативного забезпечення 

військ (за видами та родами військ і сил)” 

Фах “Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення 

військ (сил)” 

Форма 

навчання 

Усього 

здавало 

Кількість (%) Середній 

бал “відмінно” “добре” “задовільно” “незадовільно” 

Денна 2 - 2 (100%) - – 4,0 
 

Позитивне під час складання комплексного екзамену: 
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слухачі впевнено орієнтуються в питаннях, які стосуються порядку 

виконання завдань топографічною службою Збройних Сил України. 

Спроможні визначити необхідні види топографічної інформації для 

виконання завдань військами (силами) в різних умовах обстановки. 
Недоліки, виявлені під час складання комплексного екзамену: 

Потребують удосконалення практичні навички щодо відпрацювання 

розпорядчих документів. Слухачі допускають помилки при проведенні 

розрахунків. 

В порівнянні з 2 та 3 блоками питань, 1-й блок питань викликав більшу 

складність під час відповіді. 
Екзаменаційна комісія рекомендує: 
Внести зміни в робочі програми навчальних дисциплін щодо посилення 

практичної складової оформлення графічних документів з урахуванням 
стандартів та процедур НАТО. 

Кафедри зв’язку та АСУ 

Аналіз стану організації освітнього процесу на кафедрі зв'язку та АСУ 

Інституту інформаційних технологій у НУОУ 

Розподіл змісту навчання за організаційними формами вивчення 

дисципліни (навчальні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 

завдань, контрольні заходи, тощо). Короткий аналіз занять: (процентна 

складова) з дисциплін циклу професійно-спеціальної підготовки: 

Під керівництвом викладачей – 27 %, з них: 

лекційні заняття – 0,6 %; семінарські, групові заняття – 48 %; 

практичні заняття (групові вправи) – 44,4 %; контроль заняття, заліки, 

екзамени – 7 %; самостійна робота – 73 %. 
За результатами практичної частини комплексного екзамену відмічено 

недостатній методичний рівень доповідей обстановки з графічних 
документів, а також недостатні практичні навички (вміння) стосовно 
розроблення (ведення) графічних документів та доповіді обстановки з 
графічних документів.Освітній процес на кафедрі зв'язку та АСУ Інституту 
інформаційних технологій НУОУ організований у відповідності до вимог 
Положення про особливості організації освітнього процесу у вищих 
військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових 
навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженого 
наказом Міністерства оборони України від 20 липня 2015 року № 346, 
Інструкції з планування та обліку діяльності науково-педагогічних 
(педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів 
(військових навчальних підрозділів вищих військових навчальних закладів, 
навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженої наказом 
Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08 
травня 2002 року № 155/291 (зі змінами) 

Навчально-методична та навчальна матеріально-технічної база кафедри 

зв'язку та АСУ відповідає вимогам сучасної вищої школи і програмам 

навчання. 

 

Результати моніторингу організації та забезпечення освітньої діяльності 
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Аналіз розподілу змісту навчання за організаційними формами 

вивчення дисциплін: 

Спеціалізація 8.18010082 (заочна форма навчання) 
Навчальна 

дисципліна 

 

 

всього 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

п
ід

г
о
т
о
в

к
а
 

З
 

в
и

к
л

д
а
ч

ем
 

л
е
к

ц
ії

 

с
ем

ін
а
р

и
 

Г
р

у
п

о
в

і 

за
н

я
т
т
я

 

Г
р

у
п

о
в

і 

в
п

р
а
в

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

Охорона 

державної 

таємниці 

297 215 82 10 24 34 - 6 8 

Бойове 

застосування 

підрозділів 

криптографічного 

захисту 

інформації 

351 275 76 6 8 4 6 44 8 

Технічний захист 

інформації 
405 311 94 6 34 20 - 28 6 

всього 1053 801 252 22 66 58 6 78 22 

 

Спеціалізація 254 (очна форма навчання) 

Навчальна дисципліна  
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Охорона 

державної 

таємниці 

360 198 162 12 48 30 - 54 18 

Бойове 

застосування 

підрозділів 

криптографічного 

захисту 

інформації 

360 198 162 6 12 12 28 96 4 

Технічний захист 

інформації 
360 178 182 6 78 78 - 48 18 

всього 1080 574 506 24 120 120 28 196 44 

Стратегією національної безпеки України (Указ Президента України 

від 26.05.2015 № 287/2015), Концепцією розвитку сектору безпеки і оборони 

України, (Указ Президента України від 14.03.2016 №92/2016) наголошено на 

уразливості об'єктів критичної інфраструктури, державних інформаційних 

ресурсів, фізичній і моральній застарілості системи охорони державної 

таємниці та інших видів інформації з обмеженим доступом. 

Шляхами досягнення необхідних оперативних та інших 

спроможностей складових сектору безпеки і оборони визначені: 

удосконалення державного управління та керівництва сектором 

безпеки і оборони, у тому числі систем забезпечення інформаційної і 

кібербезпеки, систем захисту інформації та безпеки інформаційних ресурсів; 
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реформування системи охорони державної таємниці та іншої 

інформації з обмеженим доступом, захисту державних інформаційних 

ресурсів, технічного і криптографічного захисту інформації; 

створення ефективних засобів захисту військових об'єктів та озброєння, 

військової та спеціальної техніки, протидія іноземним технічним 

розвідкам; 

підвищення рівня індивідуальної фахової підготовки особового складу 

органів державного та військового управління, його відповідальності за 

прийняття рішень; 

спільне використання навчально-матеріальної бази підготовки 

Збройних Сил України з іншими складовими сил безпеки і оборони. 

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки 
Аналіз змісту відпрацювання робочих програм навчальних 

дисциплін. 
В плані навчального процесу за окремими дисциплінами перебільшено 

частку лекційних занять. Від загальної кількості годин занять, що проводяться під 
керівництвом НПП, сплановано лекційних занять: 

“Технічне забезпечення  військ (сил)”    –  41,0%; 

“Застосування Сухопутних військ”      – 37,8%;  

“Оперативне та бойове забезпечення  дій військ (сил)”         – 33,3%; 

“Управління військами”       – 32,4%; 

“Тилове та медичне забезпечення  військ (сил)”   – 30,0%; 

“Застосування Військово-Морських Сил”   – 27,3%. 
При цьому, за результатами практичної частини комплексного 

екзамену відмічено низький методичний рівень доповідей обстановки з 
графічних документів а також більш низькі теоретичні знання та практичні 
вміння слухачів за дисциплінами “Застосування СВ” (1 слухач (100% від 
перевірених за дисципліною навчання в ході екзамену); “Оперативне та 
бойове забезпечення дій військ (сил)” – 2 слухача (100% від перевірених), а 
також у 80% слухачів низькі практичні навики (вміння) стосовно розроблення 
(ведення) графічних документів та доповіді обстановки з графічних 
документів. 

3.2. Навчальним планом підготовки професіонала за освітньо-професійною 
програмою на другому (магістерському) рівні освітнього ступеня – магістр за 
спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Управління 
інформаційною безпекою у Збройних Силах” передбачено 450 годин на 
відпрацювання магістерських робіт в межах навчальних дисциплін. Порівняння 
кількості годин визначених для самостійної роботи за окремими навчальними 
дисциплінами під час розроблення магістерських робіт та тематики магістерських 
робіт, які погоджена з Головним оперативним управлінням Генерального штабу 
Збройних Сил України свідчить що тематика магістерських робіт у формі 
теоретичного дослідження визначається відповідно до тем професійно-спеціальної 
підготовки. Лише 5% магістерських робіт визначено у вигляді розробки 
організаційно-методичних документів для проведення заходів підготовки з 
військовими частинами ІПсО та передбачає самостійну роботу з дисципліни 
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“Повсякденна діяльність військових частин”.  
Таким чином, вивчення інших навчальних дисциплін під час розроблення 

магістерських робіт фактично не здійснюється, що веде до фіктивного 
перебільшення кількості годин відведених на самостійну роботу та відповідно 
загальної кількості годин на вивчення навчальних дисциплін загально-професійної 
та військово-професійної підготовки: 

 Найменування навчальної дисципліни 
Кількість годин, на самостійну роботу під 

час розроблення МР 

Застосування Сухопутних військ  30 

Застосування  Повітряних Сил 10 

Застосування Військово-Морських Сил 10 

Застосування ВДВ 10 

Управління військами та служба штабів 30 

Оперативне мистецтво  30 

Оперативне та бойове забезпечення дій військ (сил)  20 

Технічне забезпечення  військ (сил)  10 

Тилове та медичне забезпечення  військ (сил)  30 

Морально-психологічне забезпечення дій  військ (сил)  10 

Розвідка та іноземні армії 10 

Зв'язок в бою і операції 10 

Застосування інформаційних технологій та космічних 
систем в інтересах військ (сил) 

10 

ВСЬОГО  220 

3.3. Розроблений навчальний план підготовки професіонала за освітньо-
професійною програмою на другому (магістерському) рівні освітнього ступеня – 

магістр за спеціальністю 254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією 
“Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах” частково не 

відповідає вимогам п. 1.10. наказу Міністерства оборони України від 20 липня 
2015 року №346. Визначені навчальним планом факультативні курси (практики) 
поза освітньо-професійною програмою обсягом 600 годин (без врахування 
військового стажування) є єдиними та обов’язковими для всіх слухачів. При цьому 
тематика цих курсів (практик) обмежена лише основними положеннями 
(практиками) стосовно імітаційного моделювання, автоматизованої системи 
управління, міжнародного військового та військово-цивільного співробітництва, 

оборонного планування, тактичної медицина та протидії і запобіганню корупції. 
Такий підхід не забезпечує  розширення знань та поглибленого вивчення 

окремих навчальних дисциплін, наукової роботи слухачів та виконання ними 
інших творчих завдань. Більш того, такий підхід не забезпечує врахування 
набутого рівня знань (вмінь) слухачів, не дозволяє їм самостійно впливати на 
покращення свого рівня підготовки з урахуванням професійного і службового 
досвіду, перспективи просування по службі, успішності навчання тощо. 

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного 

забезпечення 
Аналіз змісту відпрацювання робочих програм навчальних 

дисциплін. 
Порівняльний аналіз розподілу навчального часу робочих програм 

навчальних дисциплін за спеціалізацією – “Організація військово-космічних 
систем”. 
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Організація та ведення космічної розвідки в 

операціях (бойових діях)  

(очна форма навчання) 

300 138 (46) 
162 

(54) 

8 

(2,7) 
- 

6 

(2) 

Організація та ведення космічної розвідки в 

операціях (бойових діях)  

 (заочна форма навчання) 

300 
64 

(21,3) 

236 

(79,7) 

2 

(2,7) 
- 

6 

(2) 

Оперативно-тактичне застосування 

космічних систем і спеціальних сил та 
засобів для забезпечення Збройних Сил 

України 

(очна форма навчання) 

360 
176 

(48,9) 
184 

(57,1) 
4  

(1,1) 
2  

(0,6) 
- 

Оперативно-тактичне застосування 

космічних систем і спеціальних сил та 

засобів для забезпечення Збройних Сил 

України 

(заочна форма навчання) 

360 
82 

(22,8) 

278 

(77,,2) 

4  

(1,1) 

2  

(0,6) 
- 

Організація застосування безпілотних 

літальних апаратів для виконання завдань 

розвідки  

(очна форма навчання) 

120 
54 

(45) 

66 

(55) 
- 

4 

(3,3) 
- 

Організація застосування безпілотних 

літальних апаратів для виконання завдань 
розвідки  

(заочна форма навчання) 

120 
26 

(21,7) 
94 

 (78,3) 
- 

2 
(1,7) 

- 

Організація геопросторової розвідки для 

забезпечення дій Збройних Сил України  

(очна форма навчання) 

90 
42 

(46,7) 

48 

(53,3) 
- 

4  

(4,4) 
- 

Організація геопросторової розвідки для 

забезпечення дій Збройних Сил України  

(заочна форма навчання) 

90 
18  

(20) 

72 

(80) 
- 

2 

(2,2) 
- 

Організація геоінформаційного 

забезпечення виконання завдань розвідки 

(очна форма навчання) 

90 
42 

(46,7) 

48 

(53,3) 
- 

4  

(4,4) 
- 

Організація геоінформаційного 

забезпечення виконання завдань розвідки 

(заочна форма навчання) 

90 
18  

(20) 

72 

(80) 
- 

2 

(2,2) 
- 
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Аналіз змісту відпрацювання робочих програм навчальних 
дисциплін. 
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Топогеодезичне забезпечення військ (сил)       

(очна форма навчання) 420 
194 

(46) 

226 

(54) 

8 

(2) 
– 

6 

(1) 

(заочна форма навчання) 420 
90 

(21) 

330 

(79) 

8 

(2) 
– 

6 

(2) 

Організація виробничої діяльності частин 

топографічної служби 
      

(очна форма навчання) 300 
136 

(45) 

164 

(55) 

12 

(4) 

4 

(1) 
– 

(заочна форма навчання) 300 
64 

(21) 

236 

(79) 

12 

(4) 

4 

(1) 
– 

Навігаційне забезпечення військ (сил)       

(очна форма навчання) 240 
100 

(42) 

140 

(58) 

4 

(2) 

4 

(2) 
– 

(заочна форма навчання) 240 
54 

(23) 

186 

(77) 

4 

(2) 

4 

(2) 
– 

Геоінформаційні системи       

(очна форма навчання) 120 
76 

(63) 
44 

(37) 
6 

(5) 
4 

(3) 
– 

(заочна форма навчання) 120 
26 

(22) 

94 

(78) 

6 

(5) 

4 

(3) 
– 

 

Кафедри зв’язку та АСУ 

Пропозиції щодо усунення недоліків, виявлених під час роботи ЕК, 

та рекомендації щодо подальшого удосконалення підготовки слухачів. 

За результатами проведеної роботи та аналізу стану організації 

освітнього процесу екзаменаційна підкомісія пропонує: 

Надати більше часу на семінарські та практичні заняття з дисциплін  

циклу загально-професійної, військово-професійної та професійно-

спеціальної підготовки; 

переглянути та зменшити кількість факультативних занять, які 

проводяться за рахунок самостійної підготовки слухачів. Це погіршує 

якість підготовки слухачів до занять; 

укомплектувати робочі місця слухачів ПЕОМ з розрахунку: на 

кожного слухача – один ПЕОМ, та на кожну навчальну аудиторію – 

мультімедийний проектор та інтерактивну дошку; 

з огляду на сучасні тенденції розвитку боротьби в інформаційному 

просторі, ввести нову спеціалізацію “кібернетична безпека”, та збільшити 

чисельність кафедри зв’язку та АСУ не менше ніж на 4 посади для 

підготовки відповідних фахівців. Також, з урахуванням навантаженості на 

науково-педагогічний персонал (яка на 2018 – 2019 навчальний рік, яке 

складає 10088 годин), збільшити чисельність НПП до 22 посад (з 
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урахуванням введення нової спеціалізації “кібернетична безпека”) і ввести 

посаду заступника начальника кафедри. 

Пропозиції 

1. Ввести навчальну дисципліну “Захист інформації з обмеженим 

доступом. Протидія технічним розвідкам в операціях Збройних Сил”. 

Викладання покласти кафедру зв’язку та АСУ Інституту інформаційних 

технологій.  

Створити предметно-методичну комісію за цим напрямком підготовки . 

Внести зміни до штату національного університету. Кафедра зв’язку та АСУ 

–  включити: офіцера - 2, прац. – 1 

2. Викладання тем скрите управління військами, охорона державної 

таємниці навчальних дисциплін "Управління військами та служба штабів" 

"Повсякденна діяльність військових частин", покласти на кафедру зв’язку та 

АСУ Інституту інформаційних технологій.  

Передати від кафедр управління військами та керівництва в 

повсякденній діяльності РПНД, ПНД, кредити навчального часу.  

3. В рамках навчальної дисципліни “Захист інформації з обмеженим 

доступом. Протидія технічним розвідкам в операціях Збройних Сил” для 

вивчення слухачами інституту державного військового управління 

(оперативно-стратегічного рівня) передбачити начальний час (30 год.) за 

напрямами: 

скрите управління військами - 6 

криптографічний захист інформації  - 4 

технічний захист інформації - 10 

протидія технічним розвідкам – 10 

4. В рамках навчальної дисципліни “Захист інформації з обмеженим 

доступом. Протидія технічним розвідкам в операціях Збройних Сил” для 

вивчення слухачів командно-штабного інституту, інституту повітряних сил, 

інституту інформаційних технологій, інституту оперативного забезпечення та 

логістики (оперативно-тактичного рівня), в залежності від фаху підготовки – 

8 – 40 год;  

для слухачів спеціальність захист інформації з обмеженим доступом 

інституту інформаційних технологій (оперативно-тактичного рівня) – згідно 

програм навчальних дисциплін. 

Кафедра застосування інформаційних технологій та інформаційної 

безпеки 

З метою усунення виявлених недоліків пропонується:  

Начальнику НУОУ організувати та забезпечити: 

уточнення розподілу годин за формами занять (шляхом зменшення 

кількості лекційних занять до 15-20% та збільшення кількості практичних 

занять) для підготовки слухачів за спеціальністю 254 “Забезпечення військ 

(сил)”, спеціалізацією “Управління інформаційною безпекою у Збройних 

Силах” в Робочих програмах навчальних дисциплін: 

“Застосування Сухопутних військ”;  

“Застосування Військово-Морських Сил”; 
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“Управління військами”; 

“Оперативне та бойове забезпечення  дій військ (сил)”; 

“Технічне забезпечення  військ (сил)”; 

“Тилове та медичне забезпечення  військ (сил)” ; 

уточнення навчальних планів в частині що стосується кількості та 

розподілу за дисциплінами годин самостійної роботи під час розроблення 

магістерських робіт, а також годин самостійної роботи для вивчення навчальних 

дисциплін загально-професійної та військово-професійної підготовки; 

уточнення переліку факультативних курсів (практик) поза освітньо-

професійною програмою, впровадження нових курсів (практик), спрямованих 

на поглиблене вивчення навчальних дисциплін та нормативне врегулювання 

порядку їх вибору слухачами. 
Висновок. В цілому результати захисту магістерських робіт та 

складання комплексних екзаменів слухачами оперативно-тактичного рівня 
вказує на їх відповідність для отримання диплому магістра за спеціальністю 
254 “Забезпечення військ (сил)”, спеціалізацією “Управління інформаційною 
безпекою у Збройних Силах”. Разом з тим є необхідність врахування в 
освітньому процесі визначених у звіті пропозицій (рекомендацій). 

Кафедра застосування космічних систем та геоінформаційного 

забезпечення 
Пропозиції щодо внесення змін в часових показниках, зміненню 

форм навчання, тематики навчальних дисциплін: 

об’єднати дві варіативні навчальні дисципліни “Організація 

геоінформаційного забезпечення виконання завдань розвідки” (90 годин, 

3 кредити) та “Організація геопросторової розвідки для забезпечення дій 

Збройних Сил України” (90 годин, 3 кредити) та ввести нову дисципліну 

“Організація геопросторового аналізу для виконання розвідувальних 

завдань” (180 годин, 6 кредитів). 

розділити нормативну навчальну дисципліну “Застосуваненя 

інформаційних технологій та космічних систем в інтересах військ (сил)” (90 

годин, 3 кредити) та ввести нормативну навчальну дисципліну “Застосування 

космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів в інтересах військ 

(сил)” (60 годин, кредити) для всіх спеціалізацій. 

практичне заняття з дисципліни “Оперативно-тактичне застосування 

космічних систем і спеціальних сил та засобів для забезпечення Збройних 

Сил України”проводити на базі філіалу Національного центру управління та 

випробувань космічних засобів ” (м. Золочів) замість ДП “Укркосмос” 

(м. Київ). 

під час розробки програми нормативної навчальної дисципліни 

“Застосування космічних систем та безпілотних авіаційних комплексів в 

інтересах військ (сил)” обов’язково включити питання планування космічної 

розвідки в ОВУ, надання річних та позапланових заявок. 

індивідуальні завдання слухачам очної та заочної форми навчання 

(розроблення магістерських робіт) уточняти кожний рік під час розроблення 

магістерських робіт (з набуттям слухачами наукових знань з методів 

наукових досліджень). 
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врахувати в навчальних дисциплінах внесення змін у зміст навчання за 

процедурами та стандартами НАТО. 

Професійні стандарти підготовки,освітньо-професійні програми, 

програми навчальних дисциплін та робочі програми навчальних дисциплін 

потребують уточнення та внесення змін з урахуванням введення в дію нових 

керівних документів, що регламентують застосування військ (сил). 

Замовникам на підготовку (військова частина А0515 та ДКА України): 

уточнити професійні стандарти підготовки (до 01 серпня 2018 року). 

Начальнику кафедри застосування космічних систем та 

геоінформаційного забезпечення: 

організувати уточнення та внесення змін до програм навчальних 

дисциплін, робочих програм навчальних дисциплін, та освітньо-професійних 

програм. 
Пропозиції щодо внесення змін в часових показниках, зміненню 

форм навчання, тематики навчальних дисциплін. 

Пропонується: 

За рахунок часу навчальних дисциплін професійно-спеціальної 

підготовки (вибіркових дисциплін) виділити навчальний час в обсязі 90 

годин загального часу для залучення слухачів до підготовки та проведення 

командно-штабних навчань в органах управління топографічної служби і 

тактико-спеціальних навчань частин топографічної служби безпосереднього 

підпорядкування ГУОЗ ЗСУ. При цьому слухачі повинні дублювати штатних 

посадових осіб, а посадові особи ставити їм завдання, направляти і 

контролювати дії слухачів. 

Оже, сучасний стан розвитку освіти в Україні характеризується 

інтенсивним потоком нового в теорії і практиці навчання та виховання, в 

якості управління освітнім процесом; це виявило низку проблем, без 

вирішення яких, проблема удосконалення професійної підготовки військових 

фахівців, та ефективність педагогічних інновацій мають сприйматися не 

тільки освітянською громадськістю, головне щоб їх розуміли і сприймали ті, 

хто вчиться, й замовники. Компетентністний підхід висуває нові вимоги до 

змісту навчання, це перш за все фундаменталізацію освіти на основі 

інтеграції науки та освіти; в реалізації компетентного підходу необхідно 

слідувати принципу міждисциплінарного навчання, забезпечуючи 

комунікативну складову (міждисциплінарну) компетентність, формування 

міждисциплінарної наукової компетентності не замінює професійної, а 

доповнює її. 
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III. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ 

ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ  

Компетентнісний підхід у підготовці фахівців з вищою освітою 

передбачає визнання цінності і самодостатності вищої освіти, відображення 

результатів навчання у формі компетенцій, зіставність вимог до кваліфікацій 

у рамках Європейського простору через систему компетенцій.  

Зміна парадигми вищої освіти на основі компетентнісного підходу має 

на меті перенесення акцентів на кінцевий, якісний результат освітнього 

процесу. Таким результатом має стати компетентність випускника вищого 

навчального закладу успішно виконувати професійні функціональні 

обов’язки на конкретній посаді. Повною мірою ці якості, (свою 

компетентність) випускник ВНЗ може продемонструвати лише у практичній 

діяльності. 

 

3.1 Рекомендації щодо оцінювання якості підготовки військових 

фахівців на засадах компетентнісного підходу 

Якість підготовки фахівців є важливою інтегральною характеристикою 

освітнього процесу ВВНЗ, системною категорією, яка визначається ступенем 

реалізації таких складових, як мета навчання, управлінські процедури, зміст 

навчання, методи й засоби навчання та принципи організації процесу 

навчання. Вона має відповідати вимогам стандарту ДСТУ ISO 9001-2001. 

Діагностика якості підготовки фахівців є обов’язковим компонентом 

освітнього процесу, за допомогою якого визначається досягнення 

поставлених цілей. Поняття “діагностика” походить від грец. – diagnostios – 

спроможний розпізнавати. 

Числові показники оцінювання якості підготовки фахівців охоплюють 

значне коло питань, пов'язаних з діяльністю вищого військового навчального 

закладу. Вони дозволяють оцінити якість підготовки військового фахівця в 

цілому та окремих її складових. Об’єктивні критерії якості підготовки 

військових фахівців необхідні при аналізі діяльності науково-педагогічного 

колективу, керівного та інженерно-технічного складу ВВНЗ. Використання їх 

дозволяє краще оцінювати досягнуті результати на окремих етапах навчання 

та в цілому освітню діяльність по підготовці висококваліфікованих фахівців. 

Критерії необхідні і тоді, коли здійснюється порівняльний аналіз роботи 

факультетів і кафедр ВВНЗ, а також при визначенні конкретних методичних та 

навчально-організаційних заходів у подальшому удосконаленні діяльності ВНЗ. 

Застосування критеріїв у навчальній практиці ВВНЗ слід розглядати не 

як ціль, а як важливий засіб, що доповнює об’єктивні оцінки науково-

педагогічних працівників та контролюючих осіб. Виходячи з цього, у ВВНЗ 

можуть використовуватися різні методи аналізу. Найбільш характерними з них є: 

– систематична оцінка освітнього процесу за допомогою числових критеріїв; 

– одноразова оцінка тієї чи іншої ситуації. 

При систематичному оцінюванні якості підготовки фахівців за 

числовими критеріями здійснюється постійний облік компонентів, 
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математична їх обробка та висновок за результатами. Такий підхід, очевидно, 

буде доцільним, коли мова іде про безперервні процеси, тобто це можна 

віднести до підготовки слухачів протягом навчального року, виконання 

навчального плану, контролю відвідування занять тощо. 

Але не всі процеси у ВВНЗ мають безперервний характер. Введення 

нових навчальних планів та програм навчальних дисциплін, екзаменаційні 

сесії, навчальні практики і військове стажування, розробка нових навчально-

методичних документів з навчальних дисциплін здійснюється періодично. 

Інтервал між такими подіями непостійний і коливається в значних межах. 

Для оцінки цього процесу та його результату доцільно використовувати 

разові критерії, які можуть бути обчислені після збору необхідних вихідних 

даних. Проте, в усіх випадках треба додержуватися принципу спільності та 

єдиної інтерпретації і методики відбору вихідних даних. 

Говорячи про критерії якості та їх застосування, необхідно враховувати, 

як вони повинні визначатися, хто відповідальний за забезпечення числового 

значення того чи іншого критерію або показника, хто повинен виконувати 

розрахунки. Очевидно, кожен критерій не може розглядатися окремо від 

інших; його значення залежить від цілого комплексу взаємопов’язаних та 

взаємозумовлених дій. Наприклад, на успішність слухачів має вплив і якість 

викладання, і самостійна робота, і забезпеченість навчального процесу 

навчальною і методичною літературою, інші фактори. Отже, для забезпечення 

високих показників необхідно мати злагоджений, функціонально погоджений 

та в матеріальному плані добре забезпечений навчальний заклад. Тому 

першорядна роль і повна відповідальність за рівень всієї навчальної, 

методичної та адміністративної роботи належить керівному складу ВВНЗ.  

Критерії вибору і структурування сукупності показників якості підготовки 

фахівця можуть бути самими різними. За основу для виділення такої сукупності 

можуть прийматися моделі системи освіти, структуровані цілі освітньої системи, 

критерії її ефективного функціонування, актуальні проблеми управління та ін. 

Незважаючи на основу вибору, сукупність критеріїв та показників повинна бути: 

– адекватною трактуванню якості освіти, прийнятому педагогічним 

співтовариством країни; 

– репрезентативною (забезпечувати достатню повноту); 

– такою, що може бути представлена на кількісному або якісному 

рівнях виміру; 

– визнаною користувачами і корисною на різних рівнях управління; 

– придатною для збору інформації про освітню діяльність за 

потрібними в управлінні напрямками; 

– націленою на ту інформацію, що має прогностичні можливості і є 

значимою протягом декількох років; 

– надійною, простою, економічно доцільною. 
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3.2 Система критеріїв та показників оцінювання якості підготовки 

військових фахівців на засадах компетентнісного підходу 

У Методичних рекомендаціях щодо порядку проведення інспекційних 

заходів якість роботи вищих військових навчальних закладів Збройних Сил 

України визначається за критеріями і показниками, що представлені у таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1  

Критерії і показники, оцінювання якості роботи вищих військових 

навчальних закладів Збройних Сил України 

 

№ 

з/п 

Критерії оцінювання якості 

роботи ВВНЗ 

Показники оцінювання якості роботи 

ВВНЗ 

1 2 3 

1. Стан навчальної роботи організація освітнього процесу; 

повнота та якість виконання навчальних 

планів і програм; 

організація та проведення занять; 

організація самостійної роботи слухачів, 

(курсантів); 

організація практичної підготовки 

слухачів (курсантів); 

рівень підготовки фахівців 

2. Стан кадрового 

забезпечення за 

спеціальностями 

підготовки 

кадрове забезпечення за спеціальностями 

підготовки в/фахівців (система підбору 

розстановки НПП, наукових працівників, 

наявність вчених, бойового досвіду, 

досвіду миротворчої діяльності, служби у 

військах, рівень володіння іноземними 

мовами); 

підвищення кваліфікації НПП 

3. Стан інформаційного 

забезпечення за 

спеціальностями 

підготовки 

забезпеченість слухачів (курсантів) 

підручниками, навчальними посібниками 

та фаховими періодичними виданнями; 

забезпеченість НПП, слухачів (курсантів) 

посадковими місцями у читальних залах 

ВВНЗ; 

забезпеченість доступу НПП, слухачів 

(курсантів) до Інтернету як джерела 

інформації; 
  участь НПП у підготовці науково-

дослідних робіт, розробці та виданні 

наукових праць для ВВНЗ, а також для 

інших навчальних закладів України та за 

кордоном  
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4. Стан методичної роботи планування методичної роботи; 

стан роботи щодо вдосконалення 

навчально-методичних матеріалів, 

стандартів вищої освіти вищих військових 

навчальних закладів; 

стан проведення педагогічних 

(методичних) експериментів і 

впровадження їх результатів в освітній 

процес, вивчення та реалізацію в освітній 

процес передового педагогічного досвіду 

та досвіду бойової підготовки військ 

(сил); 

стан роботи з розробки науково 

обґрунтованих рекомендацій щодо 

планування праці НПП, слухачів 

(курсантів); 

система контролю занять 

5. Рівень підготовки 

постійного складу 

стан роботи щодо підвищення кваліфікації 

постійного складу; навчальне 

навантаження НПП; 

стан професійної підготовки 

6. Стан навчально-

матеріальної (науково-

експериментальної та 

лабораторно-виробничої) 

бази 

склад і структура навчально-матеріальної 

(науково-експериментальної та 

лабораторно-виробничої) бази; 

якість планування розвитку і 

вдосконалення навчально-матеріальної 

(науково-експериментальної та 

лабораторно-виробничої) бази; 

наявність, стан утримання й оснащення 

навчально-матеріальної (науково-

експериментальної та лабораторно-

виробничої) бази 

Аналіз критеріїв і показників якості роботи ВВНЗ показує, що вони є 

вихідними при оцінці якості підготовки фахівців з вищою освітою. 

На нашу думку, критерії і показники якості підготовки військового 

фахівця можна поділити на дві складові: зовнішню і внутрішню. 

Для характеристики зовнішньої складової можуть бути віднесені 

узагальнені групи показників, які охоплюють: 

– інформацію про освітні системи; 

– характеристики якості освітнього процесу; 

– характеристики якості результатів навчання; 

– інформацію про інтенсивність наукової й інноваційної діяльності у ВВНЗ; 

– обсяги вкладень в освіту; 

– інформацію про ефективність управлінської діяльності в освіті. 
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До показників першої групи відносяться: характеристики якості змісту 

освіти; структура і зміст освітніх програм; форми організації освітнього 

процесу; реалізація цілей навчання і виховання; збалансованість освітньої 

системи, її стабільність, здатність до адаптації при взаємодії з зовнішнім 

середовищем; застосовувані педагогічні технології; системи підготовки і 

перепідготовки науково-педагогічних кадрів; роботи з підвищення мотивації 

навчальної, методичної, виховної діяльності педагогів та ін. 

Показники другої групи включають характеристики доступності й 

індивідуалізації навчання; організації освітнього процесу (призначення, 

принципів, методів, планування, засобів і методів контролю процесу і 

результату навчання); гуманістичної і культурно-пізнавальної спрямованості 

освітнього процесу; стандартизації і варіативності навчальних програм, 

співвідношення традиційних і інноваційних технологій навчання і контролю; 

способів організації самостійної роботи слухачів (курсантів) у позаудиторний 

час та ін. 

Третю групу складають показники, побудовані на результатах 

оцінювання якості навчальних досягнень та потребують додаткової 

інформації про демографічну і соціально-економічну обстановку в районі 

розташування ВВНЗ, якісного складу слухачів (курсантів); освіти батьків, 

умов і атмосфери викладання; даних контролю, відомостей про подальше 

проходження служби випускниками та ін. 

Серед додаткових факторів, врахування яких необхідне при аналізі 

якості результатів підготовки, прийнято виділяти показники, що не 

змінюються з часом (географічне положення ВВНЗ, соціально-економічне 

оточення освітньої установи та ін.), і показники, що піддаються змінам в ході 

освітнього процесу (програми навчання, підручники, система контролю 

якості підготовки, науково-педагогічний склад, форми і методи додаткової 

освіти та ін.). До них можна віднести: індекс розвитку людського потенціалу 

в регіоні, узагальнену характеристику економічної динаміки в регіоні, 

характеристику криміногенної обстановки в районі розташування ВВНЗ та ін. 

До четвертої групи відносяться показники інтенсивності інноваційної 

діяльності окремих науково-педагогічних працівників і ВВНЗ в цілому. При 

аналізі показників четвертої групи необхідно враховувати наслідки 

інноваційної діяльності, що можуть мати як позитивний, так і негативний 

характер.  

У п’яту групу включають показники, що відображають інформацію про 

фінансування підготовки, кадрове, інформаційне, методичне і матеріально-

технічне забезпечення. 

Шосту групу складають характеристики ефективності управлінської 

діяльності, що здійснюється як керівним складом ВВНЗ, так і в режимі 

загальної участі науково-педагогічного колективу ВВНЗ і слухачів 

(курсантів) у процесі управління якістю підготовки. 

Характеристики зовнішньої складової якості підготовки військового 

фахівця залежать від комплексу зовнішніх чинників, вплив на які з боку 

ВВНЗ відсутній, або опосередкований.  
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Внутрішня складова якості підготовки військового фахівця оцінюється 
за критеріями і показниками, наведеними у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2  
 Критерії і показники оцінювання якості підготовки військового фахівця 

№ 
з/п 

Критерії оцінювання 
якості підготовки 

військового фахівця 

Показники оцінювання якості підготовки 
військового фахівця 

1 2 3 

1. Організація і 
проведення освітнього 
процесу 

стандарти вищої освіти (комплект 
документів); 

нормативно-правові акти і документація по 
вищій школі; 

ліцензія на підготовку фахівців по напрямках 
і спеціальностям; 

робочі навчальні плани по напрямках і 
спеціальностям; 

навчальні і робочі програми дисциплін;  

розподіл навчального навантаження між 
викладачами, ступінь завантаження іншими 
видами робіт згідно з індивідуальними 
планами;  

рекомендації провідних замовників на 
підготовку фахівців 

2. Методичне 
забезпечення 
освітнього процесу  

тексти лекцій науково-педагогічних 
працівників, кафедральні методичні 
розробки, що забезпечують якісне навчання 
слухачів (курсантів); 
навчальна і навчально-методична література 
по дисциплінах і видам занять; 

роботи з впровадження активних методів 
навчання, нових систем і технологій; 
фонди контрольних, курсових завдань, 
проектів і робіт, опис лабораторних робіт, 
екзаменаційних білетів, модулів для 
рейтингового контролю 

3. Матеріально-технічне й 
інформаційне 
забезпечення 
освітнього процесу 

забезпеченість навчально-лабораторними 
площами у відповідності з нормативними 
параметрами; 

комп’ютерна оснащеність освітнього 
процесу; 

забезпеченість аудиторій, лабораторій 
необхідним устаткуванням, технічними 
засобами і дидактичними матеріалами; 

бази для практичної підготовки слухачів 
(курсантів), філії, коледжі в структурі ВВНЗ 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 

4. Планування якісних 

показників навчання 

відповідність змісту навчання вимогам 

стандартів освіти, затвердженим 

навчальним планам і програмам; 

організація і проведення державних 

екзаменів і захисту дипломних проектів 

(робіт); 

самостійна робота слухачів (курсантів), 

індивідуальна робота з ними; 

атестація слухачів (курсантів) за 

підсумками першого року навчання; 

розклад навчальних занять, консультацій, 

їхня відповідність робочим навчальним 

планам, бюджету часу слухачів 

(курсантів); 

рівень засвоєння навчального матеріалу 

слухачами (курсантами) за підсумками 

поточного контролю й екзаменів, захисту 

магістерських робіт 

5. Організація і проведення 

екзаменів і захисту 

магістерських робіт 

актуальність тематики дипломних 

проектів, відповідність реальним вимогам 

військ і науково-технічного прогресу; 

науково-теоретичний рівень 

магістерських робіт; 

використання нових передових технологій 

у освітньому процесі, відображення в 

ньому питань економічного 

обґрунтування пропонованих рішень, 

захисту навколишнього середовища; 

відсоткове співвідношення дипломних 

проектів (робіт), пропонованих до 

впровадження в практику і освітній 

процес; 

спрямованість поточного і підсумкового 

контролю знань курсантів для 

формування професійних навичок і умінь 

відповідно до кваліфікаційних вимог; 

організація і проведення захисту 

дипломних проектів (робіт) у 

відповідності з нормативними вимогами й 

урахуванням зауважень і пропозицій голів 

атестаційних комісій 
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Продовження таблиці 3.2 

1 2 3 

6. Кадрове забезпечення перспективи науково-педагогічного 

складу ВВНЗ щодо рішення навчально-

наукових задач з реалізації освітньо-

професійних програм підготовки 

(зростання кваліфікаційного рівня, 

підготовка і перепідготовка науково-

педагогічного складу, підвищення 

кваліфікації, поліпшення соціального 

стану кадрів та ін.); 

збільшення чисельності науково-

педагогічних працівників з науковими 

ступенями і вченими званнями; 

залучення до викладацької діяльності 

висококваліфікованих фахівців з військ 

7. Організація й ефективність 

науково-дослідних робіт 

(НДР) 

планування фундаментальних наукових 

досліджень; 

практична (прикладна) спрямованість 

НДР та її ефективність. Зв'язок науки з 

потребами військ; 

участь ВВНЗ в комплексних наукових 

розробках; 

вихід НДР на рівень світових досягнень; 

зв'язок НДР з навчальним процесом 

(робота воєнно-наукового товариства 

курсантів, олімпіади, наукові конференції, 

нові технології навчання та ін.); 

розвиток навчально-наукової бази за 

рахунок НДР 

8. Стан перспективного 

планування 

плани розвитку ВВНЗ, факультетів і 

кафедр на найближчу перспективу; 

узгодження структури й обсягу підготовки 

військових фахівців з реальними 

потребами військ; 

відповідність розподілу випускників 

посадам призначення 

 



Зовнішня і внутрішня складові якості підготовки військового фахівця є 

потенціалом для формування компетенцій, які повинен мати випускник 

ВВНЗ. Основним показником якості підготовки військового фахівця є рівень 

сформованості відповідних компетенцій. Виходячи з визначення поняття 

“компетенція”, вона складається з: 

– гносеологічного компоненту, який характеризує знання того, хто 

навчається, як основу компетенції; 

– функціонального компоненту, який характеризує уміння того, хто 

навчається, виконувати відповідні дії (функції, завдання); 

– ціннісно-етичного компоненту, який визначається професійно-

важливими якостями військового фахівця і характеризує його ставлення до 

здійснення його військово-професійної діяльності. 

Перші два компоненти складають потенціал компетенції, а третій, у 

більшості, визначає ступінь його реалізації у військово-професійній 

діяльності. При цьому вимоги до знань і умінь можуть розглядатися як цілі 

нормативні, досягнення яких для того, хто навчається, є обов’язковими, а 

ступінь розвитку професійно-важливих якостей як мета регулятивна і 

направляюча, як бажаний результат діяльності ВВНЗ.  

 

 

3.3. Пропозиції щодо застосування математичного апарату для 

оцінювання запропонованої системи критеріїв оцінювання якості 

підготовки військових фахівців 

Наведені вище критерії і показники оцінювання якості можуть бути 

конкретизовані і формалізовані у вигляді математичних співвідношень, що 

оцінюють рівень якості підготовки у ВВНЗ і характеризують освітній процес, 

результат навчання, а також виховання слухачів (курсантів). Розглянемо 

критерії і показники оцінювання якості більш детально. 

3.3.1 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Організація і проведення освітнього процесу” 

Організацію і проведення освітнього процесу можуть характеризувати 

такі математичні вирази: 

– відповідність переліку дисциплін, що викладаються, передбаченим  

стандартом вищої освіти (СВО) за спеціальністю як обов’язкові: 

о

в

N

N
k  ,                                                    (3.1) 

де вN  – кількість дисциплін, що викладаються, передбачених СВО; 

оN  – кількість дисциплін в СВО; 

– відповідність загальної кількості годин навчального навантаження, 

запланованого у навчальному плані, тому, що передбачене СВО на 

обов’язкові дисципліни: 
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.ст

.запл

N

N
h  ,                                                  (3.2) 

де .заплN  – навантаження, заплановане в НПП у навчальному плані; 

.стN  – навантаження, передбачене СВО; 

– коефіцієнт забезпеченості освітнього процесу діючими навчальними 

планами можна визначити за формулою: 

н
нп

д
нп

нп
N

N
К  ,                                                   (3.3) 

де 
д
нпN  – кількість діючих навчальних планів; 

н
нпN  – кількість необхідних навчальних планів; 

– коефіцієнт забезпеченості освітнього процесу програмами 

навчальних дисциплін розраховується за формулою: 

н
нпр

д
нпр

нпр
N

N
К  ,                                                 (3.4) 

де 
д
нпрN  – кількість діючих програм навчальних дисциплін; 

н
нпрN  – кількість необхідних програм навчальних дисциплін; 

– коефіцієнт “новизни” типових програм навчальних дисциплін 

визначається за формулою: 








n

1i

ні

n

1і

фі

.пр.н.н

Т

Т

1К ,                                            (3.5) 

де фіТ  – фактичний термін дії і-ої програми; 

ніТ  – нормативний термін дії і-ої програми. 

Коефіцієнт новизни програми може бути у межах від 0 до 1 і навіть 

від'ємним. При .пр.н.нК =1 усі програми нові. При .пр.н.нК =0,5 термін дії їх 

дорівнює 50 % нормативного. 

По коефіцієнту новизни навчальних програм можна давати їм оцінку: 

1) при 1К0,75 .пр.н.н   – то рівень новизни програм відмінний; 

2) при 75,0К0,5 .пр.н.н   – добрий; 

3) при 5,0К0,25 .пр.н.н   – задовільний; 
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4) при 25,0К .пр.н.н   – критичний; 

5) при 0К .пр.н.н   – недопустимий; 

– коефіцієнт виконання навчальних планів, програм і робочих програм 

навчальних дисциплін, який використовується для оцінки роботи викладача 

та навчального закладу в цілому: 

п
нз

ф
нз

вп
N

N
К  ,                                                    (3.6) 

де 
ф
нзN  – фактична кількість навчальних занять, проведених в 

установлені навчальним графіком терміни та в обсязі, передбаченому 

технологією освітнього процесу; 
п
нзN  – планова кількість навчальних занять у період часу, що 

розглядається; 

– рівень контролю за ходом навчальних занять з боку керівного складу 

університету, факультету та кафедри можна оцінити показниками: 

1) коефіцієнт контролю навчальних занять начальником 

(завідувачем) кафедри: 

внк

вз
.к.н.к

nN

n
К


 ,                                           (3.7) 

де взn  – число відвідувань занять за період, що розглядається; 

нкN  – встановлена норма відвідування начальником кафедри 

(заступником начальника кафедри, головою предметно-методичної комісії) 

кожного науково-педагогічного працівника; 

вn  – кількість викладачів на кафедрі; 

2) коефіцієнт контролю занять начальником ВВНЗ (заступниками 

начальника ВВНЗ, начальниками факультетів): 

вкер

вз
.з.к

nN

n
К


 ,                                             (3.8) 

де керN  – норма відвідування занять для начальника ВВНЗ (заступників 

начальника ВВНЗ, начальників факультетів); 

– стабільність контингенту слухачів (курсантів), який є важливим 

критерієм оцінки роботи ВВНЗ. Числове значення цього коефіцієнта можна 

визначити за формулою: 

поч

виб
стаб

N

N
1К  ,                                              (3.9) 
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де вибN  – число слухачів (курсантів), що вибули з ВВНЗ за звітний 

період за різними причинами (відраховані за невиконання умов контракту, за 

станом здоров’я, за власним бажанням тощо); 

почN  – число слухачів (курсантів) на початок звітного періоду. 

 

3.3.2 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Методичне забезпечення процесу навчання” 

Методичне забезпечення процесу навчання можуть характеризувати 

такі математичні вирази: 

– забезпеченість процесу навчання навчально-методичними 

матеріалами: 

п

нм
нм

N

N
K  ,                                                 (3.10) 

де нмN  – кількість наявних навчально-методичних матеріалів; 

пN  – кількість необхідних за планом навчально-методичних матеріалів 

(навчальні програми, вказівки з проведення практичних і лабораторних 

занять, керівництва з виконання курсових робіт і проектів, практик і інших 

самостійних робіт). 

При цьому необхідно виходити з певної забезпеченості навчально-

методичних матеріалами усіх видів занять. Очевидно, коефіцієнт 

забезпеченості навчально-методичних матеріалами буде варіюватися в межах 

від 1 до 0. Користуючись ним, можна говорити про роботу науково-

педагогічного працівника над методикою викладання дисципліни. 

Доцільно виділити чотири різних рівні забезпеченості: 

1) 1K81,0 нм   – оптимальний; 

2) 8,0K51,0 нм   – допустимий; 

3) 5,0K31,0 нм   – критичний; 

4) 3,0K0 нм   – недопустимий; 

– середній коефіцієнт забезпеченості методичними розробками з 

дисциплін для вищого військового навчального закладу: 





n

1i
iнммпнз K

n

1
К ,      (3.11) 

де 
iнмK  – коефіцієнт забезпеченості методичними розробками з 

дисципліни навчального плану, який розраховується за формулою (3.10); 

n – число дисциплін у навчальному плані. 

Коефіцієнт забезпеченості методичними посібниками (розробками, 

рекомендаціями, працями) допомагає ВНЗ виявити невикористані резерви та 

вживати конкретні заходи щодо участі викладачів у методичній роботі; 

– оцінка методичних матеріалів навчальних дисциплін, спеціальностей, 
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кафедр і факультетів може здійснюватися за нижченаведеними показниками: 

1) повнота наданих методичних матеріалів може бути розрахована по 

формулі: 

в

ф

П

П
П  ,                                                   (3.12) 

де фП  – кількість найменувань документів (згідно з встановленою 

номенклатурою), наданих в методичних матеріалах; 

вП  – встановлене число документів для методичних матеріалах (згідно 

з робочим навчальним планом); 

2) глибина (обсяг) змісту методичних матеріалів (навчальної 

дисципліни) може бути розрахована по формулі: 

max

ф

Д

Д
Д  ,                                                (3.13) 

де фД  – кількість друкованих аркушів документів, представлених в 

конкретному методичному матеріалі; 

maxД  – кількість друкованих аркушів документів, представлених в 

найбільшому за об'ємом методичному матеріалі кафедри; 

3) узагальнена глибина (обсяг) змісту методичних матеріалів, які 

розробляються кафедрою, може бути розрахована по формулі: 

nД

Д

n

Д

Д

n

Д

З
max

n

1i
iф

n

1i max

iф
n

1i

i





 ,                               (3.14) 

де iД  – глибина (обсяг) змісту і-ого методичного матеріалу 

(навчальної дисципліни), який розробляється кафедрою; 

iф
Д  – кількість друкованих аркушів документів, представлених в і-ому 

методичному матеріалі; 

n – кількість методичних матеріалів на кафедрі, у ВВНЗ; 

4) новизна методичних матеріалів може бути розрахована по формулі: 

в

н

М

Н
Н  ,                                                 (3.15) 

де нН  – кількість методичних матеріалів, що діють; 

вМ  – встановлена кількість документів; 

5) якість оформлення методичних матеріалів може бути розрахована 

по формулі: 
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в

дій

М

О
О  ,                                                   (3.16) 

де дійО  – кількість методичних матеріалів, підготовлених відповідно до 

затверджених ВВНЗ нормативних документів; 

– забезпеченість слухачів (курсантів) підручниками і навчальними 

посібниками по дисциплінах: 

C

N
K нп

нп  ,                                                (3.17) 

де нпN  – кількість примірників навчальних видань; 

C – кількість тих, що навчаються; 

– узагальнений (середній) показник забезпеченості слухачів (курсантів) 

підручниками і навчальними посібниками може бути розрахований по 

формулі: 








I

1i

i

I

1i

ii

у

C

CK

K ,                                                 (3.18) 

де iK  – коефіцієнт забезпеченості навчальною літературою і-ої 

дисципліни ( I,1i  ); 

iC  – кількість слухачів (курсантів), що навчаються з і-ої дисципліни. 

При цьому, забезпеченість навчальною літературою по кожній з 

дисциплін має бути не менше 0,33 (один примірник на трьох слухачів 

(курсантів); 

– мінімальну кількість навчальної літератури, необхідної для навчання 

слухачів (курсантів), може розраховуватися за формулою: 

і
р

n

1і

і
зан

і
кн КnN

6

1
L  



,                                          (3.19) 

де 
і
кN  – кількість слухачів (курсантів), які вивчають дану дисципліну; 

і
занn  – число занять, проведених з даної дисципліни за тиждень; 
і
рК  – кількість навчальної літератури, рекомендованої для одночасного 

користування; 

6 – число навчальних днів за тиждень. 
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3.3.3 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Матеріально-технічне й інформаційне 

забезпечення освітнього процесу” 

Матеріально-технічне й інформаційне забезпечення освітнього процесу 

можуть характеризувати такі математичні вирази:  

– коефіцієнт забезпеченості навчальними площами розраховують за 

формулою: 

нcc

F
fN

F
К


 ,                                                (3.20) 

де F  – загальна навчальна площа; 

ccN  – кількість слухачів (курсантів); 

нf  – нормативна навчальна площа на одного слухача (курсанта). 

До навчальної площі відносяться площі аудиторій, кабінетів і 

лабораторій. Доцільно визначити також коефіцієнт забезпеченості вищого 

військового навчального закладу усіма площами (включаючи гаражі, 

складські приміщення та ін.); 

– коефіцієнт забезпеченості слухачів (курсантів) житловою площею (у 

гуртожитку, казармі) буде дорівнювати: 

.п.жкж

.п.ж
.п.ж

fN

F
К


 ,                                             (3.21) 

де .п.жF  – житлова площа гуртожитків (казарм); 

кжN  – кількість курсантів, що мають потребу у житлі; 

.п.жf  – необхідна за нормами площа на одного слухача (курсанта); 

– коефіцієнт забезпеченості освітнього процесу лабораторною базою 

визначається за формулою: 

п
.р.л

ф
.р.л

.б.л
N

N
К  ,                                                     (3.22) 

де 
ф
.р.лN  – число лабораторних робіт, для виконання яких у вищому 

військовому навчальному закладі створені необхідні умови; 
п
.р.лN  – число лабораторних робіт, виконання яких передбачено 

навчальними планами, програмами і графіком навчального процесу; 

– стан обладнання (відношення справного обладнання .о.сN  до 

наявного .о.зN ) визначається формулою: 
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.о.н

.о.с
.о.с
N

N
К  ,                                                  (3.23) 

а ступінь його використання (відношення кількості обладнання, що 

використовується .в.сN  доз загальної кількості наявного обладнання .в.сN ): 

.о.з

.в.о
.о.в
N

N
К  ;                                                (3.24) 

– коефіцієнт використання в освітньому процесі технічних засобів 

навчання (комп'ютерами, лабораторним устаткуванням, технічними засобами 

і дидактичними матеріалами) визначається формулою: 

п
нз

тзн
вз

тзн
N

N
К  ,                                            (3.25) 

де 
тзн
взN  – кількість занять, проведених із застосуванням необхідних 

технічних засобів навчання;  
п
нзN  – кількість занять, при проведенні яких потрібно використовувати 

технічні засоби навчання. 

При цьому комп’ютерну оснащеність освітнього процесу доцільно 

розраховувати окремо; 

– коефіцієнт обороту навчальної літератури. Він характеризується як 

відношення кількості книговидач за проміжок часу, що розглядається, до 

загального обсягу фL : 

ф

кв
.л.об
L

L
К  ,                                                 (3.26) 

де квL  – сумарна кількість книговидач з бібліотеки та читальних залів. 

 

 

3.3.4. Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Планування якісних показників навчання” 

Планування якісних показників навчання можуть характеризувати такі 

математичні вирази:  

– коефіцієнт виконання аудиторних занять в оцінюваний період 

(семестр, рік, весь термін навчання): 

N

n
K  ,                                                    (3.27) 
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де n – кількість годин фактично проведених занять; 

N – кількість годин запланованих занять; 

– коефіцієнт залучення слухача (курсанта) до занять в оцінюваному періоді 

навчання: 

с

нп

n9

T


 ,                                                    (3.28) 

де нпT  – кількість годин занять за навчальним планом в семестрі, в році 

або за весь період навчання; 

cn  – кількість робочих днів в семестрі, в році або за весь період 

навчання з 9-годинним навчальним навантаженням (аудиторним і 

самостійним) в день і 36-годинним аудиторним навантаженням в тиждень; 

– показник пропуску занять слухача (курсантами) – це відношення 

кількості людино-годин пропущених занять до планової кількості людино-

годин занять в оцінюваний період навчання: 

CT

tn
n

1i

ii

п


 ,                                                (3.29) 

де in  – кількість слухачів (курсантів), що пропустили заняття ( n,1i  ); 

it  – кількість пропущених занять i-им слухачем (курсантом); 

C – кількість слухачів (курсантів), що навчаються; 

Т – загальна кількість годин навчальних занять, проведених з групою 

слухачів (курсантів) або зі всіма слухачами (курсантами); 

– відносний показник зриву занять в оцінюваний період часу: 

N

n
K1 н

з  ,                                              (3.30) 

де нn  – кількість годин непроведених занять; 

K – коефіцієнт виконання аудиторних занять; 

N – число годин запланованих занять; 

– коефіцієнт закріплення знань: 

лt

t
 ,                                                    (3.31) 

де t – кількість годин практичних і лабораторних занять за навчальним 

планом;  

лt  – кількість лекційного часу; 

– коефіцієнт закріплення знань з урахуванням навчальних практик: 
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л

пр

t

tt 
 ,                                                  (3.32) 

де прt  – час, відведений на проходження всіх видів навчальних 

практик; 

– коефіцієнт успішності: 

о

у

C

C
У  ,                                                    (3.33) 

де УС  – кількість слухачів (курсантів), що успішно закінчили у 

встановлені терміни семестр, рік (курс), ВВНЗ; 

0С  – число зарахованих на навчання слухачів (курсантів); 

– середній бал оцінок навченості за п’ятибальною шкалою: 

нздв

нздв
сер

nnnn

n2n3n4n5
Б




 ,                                 (3.34) 

де вn  – кількість слухачів (курсантів), що отримали оцінку “відмінно”; 

дn  – кількість слухачів (курсантів), що отримали оцінку “добре”; 

зn  – кількість слухачів (курсантів), що отримали оцінку “задовільно”; 

нn  – кількість неатестованих слухачів (курсантів) і тих, хто отримали 

незадовільну оцінку; 

– кількісно-якісний коефіцієнт успішності за п’ятибальною шкалою: 

нздв

здв
як

nnnn

nnn
K




 ;                                    (3.35) 

– величина набутих курсантами знань однієї дисципліни: 

 здвл n3n4n5TА  ,                                     (3.36) 

де лТ  – кількість лекційних годин даної дисципліни виступає як 

показник її величини (вагомості); 

– рівень знань зР  окремої дисципліни є відношення реального 

показника набутих знань А до максимально можливого maxА , тобто: 

max

з
А

А
Р  ,                                                (3.37) 

де злmax СТ5А   – це найбільший показник набутих знань, який 
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може мати група слухачів (курсантів) при освоєнні даної дисципліни; 

– готовність курсантів до навчального заняття. В усіх випадках для 

оцінки готовності групи слухачів (курсантів) до чергових занять можна 

використовувати коефіцієнт, який визначається за формулою: 

n5

О

К

n

1s

фі

гнз





 ,                                             (3.38) 

де фіО  – фактична оцінка опитаного і-го слухача (курсанта); 

n  – кількість опитаних слухачів (курсантів); 

5 – числовий вираз вищої можливої оцінки (“відмінно”). 

Доцільно відзначити три рівні готовності групи слухачів (курсантів) до 

занять: 

1) 1К8,0 гнз   – група підготовлена добре; 

2) 8,0К6,0 гнз   – група підготовлена задовільно; 

3) 6,0Кгнз   – група не підготовлена до занять. 

Оцінку рівня знань декількох дисциплін одного слухача (курсанта) слід 

знаходити як середнє арифметичне значення показників рівнів знань всіх 

дисциплін, що вивчаються ним. Рівень знань групи або курсу по всіх 

дисциплінах також можна оцінити знаходженням середнього арифметичного 

значення відповідних показників групи, курсу або всіх слухачів (курсантів); 

– засвоєння слухачами (курсантами) пройденого на заняттях матеріалу 

може бути оцінено в результаті вибіркового і фронтального опитування. В 

якості числового критерію можна використовувати коефіцієнт засвоєння 

матеріалу: 

фсо

всо
кз

n

n
К  ,                                                   (3.39) 

де всоn  – число відомих слухачу (курсанту) суттєвих ознак у поставленому 

завданні; 

фсоn  – число фактичних суттєвих ознак; 

– повнота знань, одержаних у процесі навчання, з'ясовується шляхом 

контрольних опитувань, контрольних робіт і екзаменів. Коефіцієнт повноти 

знань можна визначити за формулами: 

1) для одного слухача (курсанта): 

n5

Б

К

n

1j

j

пз







,                                               (3.40) 
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де  jБ  – сума балів, одержаних при складанні екзаменів (виконанні 

контрольних робіт); 

n – кількість навчальних дисциплін; 

5 – числове вираження вищої можливої оцінки (“відмінно”); 

2) для групи (курсу, потоку) слухачів (курсантів): 

nm5

Б

К

m

1i

n

1j

ij

пз





 

,                                               (3.41) 

де m  – кількість слухачів (курсантів) у досліджуваній групі (курсі, 

потоці, відділені); 

– груповий (узагальнений) показник рівня сформованості компетенцій 

слухачів (курсантів) – це середнє зважене значення часткових показників, що 

відображають результати їх навчання, тобто: 

J

q

Q

J

1j

jj

ск






 ,                                              (3.42) 

де jq  – показники У, серБ , якK  , зР , які визначаються за формулами 

(3.33), (3.34), (3.35) та (3.36); 

j  – коефіцієнти вагомості (значущості) показників; 

J – кількість показників, що враховуються. 

Показники навченості слухачів (курсантів) характеризують результати 

освітнього процесу. Вони залежать від якості процесу навчання і відношення 

слухачів (курсантів) до свого навчання; 

– оцінка практики керівником від ВВНЗ підраховується за формулою: 

n

О

О

n

1і
iф

пкп


 ,                                              (3.43) 

де 
iф

О  – фактична позитивна оцінка і-го слухача (курсанта) за 

практику; 

n  – число  слухачів (курсантів), що проходили практику; 

– коефіцієнт якості виконання програми навчальної практики. Його 

визначають як відношення оцінки практики групи слухачів (курсантів) до 

максимально можливої оцінки: 
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n5

О

5

О
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1і
iф

пкп
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 ,                                           (3.44) 

де n – кількість слухачів (курсантів) у групі; 

5 – максимальна можлива оцінка; 

– завантаженість слухачів (курсантів) індивідуальними завданнями 

(протягом тижня) можна розрахувати за формулою: 

н

n

1i

i

здз
Т

t

К


 ,                                                (3.45) 

де нТ  – тижневий бюджет часу для самостійної роботи слухачів 

(курсантів); 

it  – час, необхідний для виконання завдання з іншої дисципліни; 

– коефіцієнт виконання індивідуальних завдань визначають за 

формулою: 

заг
із

ф
із

вдз
N

N
К  ,                                                (3.46) 

де 
ф
ізN  – сума фактично виконаних індивідуальних завдань; 

заг
ізN  – загальне число індивідуальних завдань; 

– середній бал за виконання розрахунково-графічних робіт, курсових 

проектів: 

к

n

1і

i

.п.к.сер
n

O

О


 ,                                              (3.47) 

де iO  – оцінка і-ої роботи;  

кn  – кількість слухачів (курсантів); 

– рівень виконання курсових проектів та розрахунково-графічних робіт 

оцінюють з відношення середнього бала курсових і розрахунково-графічних 

робіт до максимально можливої оцінки: 

5

О
К

.п.к.сер

кп  ;                                              (3.48) 

– показники результатів виховної роботи у ВВНЗ: 

1) коефіцієнт соціальної активності слухача (курсанта) слухачів 
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(курсантів)) – це відношення фактичної участі в суспільному житті (у 

позанавчальних заходах) до максимально можливої величини участі, тобто: 

max

ф

n

n
у  ;                                                   (3.49) 

2) показник дисциплінованості, який залежить від кількості 

проступків, порушень порядку і дисципліни, поведінки слухачів (курсантів), 

ймовірно, може бути визначений по формулі: 

C

n
1 ,                                                  (3.50) 

де n – число випадків недисциплінованості; 

C – контингент слухачів (курсантів); 

3) груповий (узагальнений) показник вихованості слухачів 

(курсантів) можна оцінювати кількісно як середнє зважене значення у і δ, 

тобто: 

  21вих kуk5,0Q ,                                     (3.51) 

де 1k  і 2k  – прийняті коефіцієнти вагомості показників у і δ. 

 

 

3.3.5. Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Організація і проведення екзаменів і захисту 

атестаційних робіт” 

 

 

Організацію і проведення екзаменів і захисту атестаційних робіт 

навчання можуть характеризувати такі математичні вирази:  

– середній бал виконання дипломних проектів: 

к

n

1і

i

.п.д.сер
n

O

О


 ,                                           (3.52) 

де iO  – оцінка і-ої роботи;  

– рівень виконання атестаційних робіт: 

5

О
К

.п.д.сер

дп  ;                                                (3.53) 

– абсолютна успішність – відношення кількості слухачів (курсантів), 
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що успішно склали екзамени (заліки) в установлені строки, до загальної 

кількості слухачів (курсантів) зобов'язаних складати екзамени (заліки): 

p

cc
абс

N

N
Y  ,                                                    (3.54) 

де ccN  – кількість слухачів (курсантів), що успішно склали встановлені 

екзамени (заліки), а також одержали підсумкові позитивні оцінки з 

дисциплін, які вивчалися в поточному семестрі; 

pN  – розрахункова кількість слухачів (курсантів); 

– рівень знань слухачів (курсантів), який можна розрахувати за 

формулою: 

mn5

Б

К

m

1i

n

1j

ij

.з.р





 

,                                             (3.55) 

де ijБ  – сума балів, набраних і-им слухачем (курсантом) у період 

екзаменаційної сесії або контрольної перевірки знань з j-ої дисципліни; 

m – число слухачів (курсантів); 

n – число дисциплін; 

5 – числове вираження вищої можливої оцінки (“відмінно”); 

– коефіцієнт якості випускників розраховується за формулою: 














    

     

m

1i

n

1j

m

1i

n

1k

m

1i

m

1i

iiik

2

ij

1

.к.я

1 2

BББ
n

1
Б

n

1

m25

1
К ,       (3.56) 

де m – кількість випускників; 

1n  – кількість навчальних дисциплін, з яких проводилася атестація 

курсантів у процесі навчання та з яких оцінки виставлені у відомість, що 

додасться до диплома; 

ijБ  – оцінка і-го слухача (курсанта) з j-ої дисципліни; 

2n  – кількість навчальних дисциплін, що винесено на державні 

екзамени (включаючи дипломний проект); 

ikБ  – оцінка і-го курсанта з k-ої навчальної дисципліни, що винесено на 

державні екзамени; 

iБ  – оцінка і-го слухача (курсанта) з дипломної роботи (проекту); 

iB  – оцінка і-го випускника через один рік після закінчення ВВНЗ за 

відгуком з військ. 

Коефіцієнт якості випускників навчального закладу, підрахований за 

формулою (3.56), буде відображати існуюче становище справ. Об’єктивна 

оцінка діяльності ВВНЗ можлива тільки на основі глибокого аналізу 
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результатів та стану освітнього процесу. 

 

3.3.6 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Кадрове забезпечення” 

Кадрове забезпечення навчання можуть характеризувати такі 

математичні вирази:  

– відсоток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і 

(або) вченими званнями: 




П

П
П н ,                                                 (3.57) 

де нП  – кількість науково-педагогічних працівників з науковими 

ступенями і (або) вченими званнями;  

П – загальна кількість науково-педагогічних працівників. 

Відсоток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і 

(або) вченими званнями має бути: в університеті – не менше 60 %, в інституті 

– не менше 55 %; 

– відсоток науково-педагогічних працівників з науковими ступенями і 

(або) вченими званнями доктор наук і (або) професор: 




П

D
d ,                                                   (3.58) 

де D – кількість докторів і (або) професорів, що проводять науково-

педагогічну діяльність у ВНЗ. 

Відсоток докторів наук і (або) професорів має бути: в університеті – не 

менше 10 %, в інституті – не менше 8,5 %. 

 

3.3.7 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Організація й ефективність науково-дослідних 

робіт” 

Організацію й ефективність науково-дослідних робіт навчання можуть 

характеризувати такі математичні вирази:  

– планування фундаментальних наукових досліджень як відсоток 

теоретичних науково-дослідних робіт 
НДР
теорN  к загальної кількості робіт НДРn : 

НДР

НДР
теор

фунд
n

N
К  ;                                                (3.59) 

– практична (прикладна) спрямованість НДР та її ефективність можуть 

характеризуватись наступними виразами: 

1) відсоток НДР, замовниками яких виступають посадові особи 
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Міністерства оборони України: 

НДР

НДР
МО

МО
n

N
К  ,                                                (3.60) 

де 
НДР
МОN  – кількість НДР, замовниками яких виступають посадові 

особи Міністерства оборони України; 

2) відсоток НДР, замовниками яких виступають посадові особи виду 

Збройних Сил України: 

НДР

НДР
К

МО
n

N
К  ,                                                (3.61) 

де 
НДР
КN  – кількість НДР, замовниками яких виступають посадові 

особи виду Збройних Сил України; 

3) відсоток НДР, які мають практичну спрямованість: 

НДР

НДР
практ

фунд
n

N
К  ,                                                (3.62) 

де 
НДР
практN  – кількість НДР, які мають практичну спрямованість; 

– вихід НДР на рівень світових досягнень, як відсоток НДР результати, 

яких не мають світових аналогів 
НДР
свN  к загальної кількості робіт НДРn : 

НДР

НДР
св

св
n

N
К  ;                                                 (3.63) 

– зв'язок НДР з освітнім процесом (робота воєнно-наукового 

товариства курсантів, олімпіади, наукові конференції, нові технології 

навчання та ін.) може характеризуватись наступними виразами: 

1) відсоток участі слухачів (курсантів) в роботі воєнно-наукового 

товариства слухачів (курсантів) (ВНТК): 

к

ВНТК
к

кВНТК
n

N
К  ,                                             (3.64) 

де кn  – загальна кількість слухачів (курсантів) в ВВНЗ (курсі, групі 

тощо); 
ВНТК
кN  – кількість слухачів (курсантів), які приймають участь в роботі 

ВНТК; 
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2) відсоток участі слухачів (курсантів) в НДР: 

НДР

НДР
к

кНДР
n

N
К  ;                                                (3.65) 

де 
НДР
кN  – кількість НДР в роботі яких приймають участь слухачі 

(курсанти); 

3) відсоток участі слухачів (курсантів) в олімпіадах: 

к

.олімп.к
.олімп.к

n

N
К  ,                                            (3.66) 

де .олімп.кN  – кількість курсантів, які приймають участь в олімпіадах; 

4) відсоток участі слухачів (курсантів) в роботі наукових 

конференцій: 

к

.НК.к
.НК.к

n

N
К  ,                                                (3.67) 

де .НК.кN  – кількість слухачів (курсантів), які приймають участь в 

роботі наукових конференцій; 

– розвиток навчально-наукової бази за рахунок НДР, як відсоток НДР, 

результати яких впроваджені в освітній процес для розвитку навчально-

наукової бази кафедри 
НДР
.б.нN  к загальної кількості робіт НДРn : 

НДР

НДР
.б.н

св
n

N
К  .                                                (3.68) 

 

3.3.8 Показники оцінювання якості підготовки військового 

фахівця за критерієм “Стан перспективного планування” 

 

Стан перспективного планування навчання можуть характеризувати 

такі математичні вирази:  

– узгодження структури й обсягу підготовки військових фахівців з 

реальними потребами військ може характеризуватись наступними виразами: 

1) як середньо-необхідну кількість слухачів (курсантів) сер

посад i
N , 

необхідну для підготовки за i-ою спеціалізацією, яка повинна не 

перевищувати кількість слухачів (курсантів) 
1
посад i
N , що вивчається на 

одному курсі (як правило, останньому курсі або випускників) за цією же 

спеціалізацією підготовки: 
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сл

посадсер

посад

1
посад

Т

n
NN i

ii
 ,         (3.69) 

де 
iпосадn  – загальна кількість первинних посад призначення військових 

фахівців за визначеною i-ою спеціалізацією підготовки; 

слТ  – середній термін служби військовослужбовця у Збройних Силах 

України без урахування терміну навчання. На даний час він складає 15 років. 

Коли сер

посад

1
посад ii

NN  , то можна говорити що структура й обсяг 

підготовки військових фахівців за відповідною i-ою спеціалізацією 

підготовки не узгоджено з реальними потребами військ; 

2) як відповідність кількості випускників замовленню для підготовки 

фахівців за відповідною i-ою спеціалізацією підготовки, яка обчислюється за 

формулою: 

i

i

i

.зам.пос

1
посад

замов
n

N
К  ,     (3.70) 

де 
i.зам.посn  – замовлення для підготовки військових фахівців за 

визначеною i-ою спеціалізацією. 

Як правило, 
iзамовК  повинно приймати значення рівне 1. Значення 

1К
iзамов   говорить про невідповідність обсягу підготовки військових 

фахівців реальному замовленню. Коли 1К
iзамов  , то можливо констатувати, 

що замовлення незаконно перевиконано та це призвело до підготовки зайвих 

фахівців та втрат бюджетних коштів. Коли 1К
iзамов  , то можливо 

констатувати, що замовлення невиконане за різними обставинами; 

– відповідність розподілу випускників посадам призначення 

визначається  

i

i

i

.роз.пос

1
посад

приз
n

N
К  ,     (3.71) 

де 
i.роз.посn  – кількість випускників, що розподілені на первинні посади 

за i-ою спеціалізацією підготовки на яку вони проходили підготовку. 

Як правило, 
iпризК  повинно приймати значення рівне 1. Значення 

1К
iприз   говорить про невідповідність обсягу підготовки військових 

фахівців реальним потребам військ. Найгірший випадок коли 1К
iприз  , що 

говорить про підготовку зайвих фахівців за відповідною i-ою спеціалізацією 

підготовки. 
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3.3.9 Підсумковий показник якості підготовки військових фахівців 

Очевидно, що приведені вище одиничні показники внутрішньої 

складової якості підготовки військового фахівця можуть бути уточнені, а їх 

кількість збільшена. Вибір номенклатури, тобто ухвалення переліку 

одиничних показників для загальної оцінки якості підготовки проводиться 

обґрунтовано, виходячи з необхідної повноти отримуваної оцінки. 

Більшість запропонованих показників якК  можуть бути визначені, як 

відношення наявної кількості об’єктів дослідження наявN  до загальної 

(необхідної) кількості об’єктів дослідження .досл.обn , яка визначається формулою: 

.досл.об

наяв
як

n

N
К  .            (3.72) 

З урахуванням можливості (або необхідності) отримання оцінки у 

відсотках вираз (3.72) можна записати у вигляді: 

%100
n

N
%100КР

.досл.об

наяв
ефеф  .              (3.73) 

Груповий (узагальнений) показник якості освітнього процесу можна 

розраховувати як середній зважений показник всіх одиничних показників, що 

враховуються, тобто: 

m

P

Q

m

1i

ii

нп






 ,                                            (3.74) 

де iP  – i-ий одиничний показник якості освітнього процесу (k, h, K та ін.); 

αi – коефіцієнт вагомості (значущості) кожного i-огo одиничного 

показника якості освітнього процесу (α1 + α2 + ... + αm = 1); 

m  – кількість одиничних показників якості освітнього процесу. 

Значення коефіцієнтів вагомості слід знаходити методом експертних 

оцінок, наприклад, узагальнюючи результати внутрішньовузівських 

перевірок якості підготовки. 

Підсумковий показник якості підготовки військових фахівців ПQ  

пропонується знаходити як суму зважених групових показників якості 

освітнього процесу нпQ (3.74), рівня сформованості компетенцій скQ  (3.42) і 

вихованості вихQ  (3.51) слухачів (курсантів): 

вихвихскскнпнпП QQQQ   ,                                  (3.75) 

де вихскнп ,,   – вагові коефіцієнти групових показників якості підготовки. 

Показники якості самі по собі ще не дають уявлення про рівень якості 
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освітнього процесу, навченості, вихованості і освіти слухачів (курсантів) в 

цілому. Для управління якістю освіти у ВВНЗ необхідно знати рівні якості 

підготовки всіх його елементів і одиничних показників. 

Рівень якості (YQ) завжди визначається як відношення отриманого 

показника якості (Q) до значення відповідного базового (еталонного) 

показника (Qбаз), тобто як: 

баз

Q
Q

Q
Y  .                                                (3.76) 

Знаючи чисельні значення всіх одиничних, групових і підсумкового 

показників якості підготовки і зіставляючи їх з даними попередніх контролів, 

можна на основі їх аналізу ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення. 

Накопичення і узагальнення даних про показники якості підготовки з 

часом дозволять набути оптимальних “базових значень” всіх показників і на 

цій основі адекватніше визначати рівні як конкретних показників якості, так і 

якості підготовки в цілому, а також їх зміни в часі (по семестрах і роках). 

За результатами аналізу чисельних оцінок елементів підготовки 

ухвалюються відповідні управлінські рішення, спрямовані на вдосконалення 

підготовки військових фахівців. 

 

3.4. Оцінювання слухачів, науково-педагогічних працівників 

Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського  

Рейтингове оцінювання якості освіти та визначення рейтингу слухачів 

Рейтинг якості освіти слухача – це інтегральний показник якості його 

розвитку на певному етапі. Такий показник визначає якість отриманих знань 

і вмінь з окремих дисциплін, а також систематичність у роботі, активність, 

творчість, самостійність особистості. Рейтинг відтворює якісні, динамічні 

зміни в підготовці слухача, передбачає періодичне ранжування особистості 

випускників (за семестр та навчальний рік, за декілька курсів та у підсумку). 

Метою рейтингового оцінювання якості освіти та визначення рейтингу 

слухача є: 

інтенсифікація освітнього процесу та підвищення якості підготовки     

фахівців; 

заохочення вибору слухачами (далі – здобувачі вищої військової освіти 

– ЗВВО) додаткових навчальних дисциплін (розділів, тем, модулів), 

посилення індивідуалізації навчання; 

ранжування ЗВВО в межах університету, інституту, напряму 

підготовки або спеціальності (окремої навчальної групи) за рівнем 

підготовки та обґрунтоване надання різних пільг (направлення на навчання за 

міжнародним обміном,  установлення  іменної стипендії тощо); 

встановлення зворотного зв’язку за результатами навчання з кожним 

слухачем на визначених етапах навчання та своєчасне коригування його 

навчальної діяльності; 
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підвищення об’єктивності оцінювання рівня підготовки ЗВВО; 

стимулювання систематичної самостійної роботи слухачів протягом 

усього семестру і підвищення якості їх знань, зменшення відрахувань; 

забезпечення змагальності та здорової конкуренції у навчанні; 

розвиток у ЗВВО інтересу до навчання, підвищення їх мотивації до 

наполегливого навчання та відповідальності за результати навчальної 

діяльності, спонукання до дотримання навчальної дисципліни; 

виявлення та розвиток творчих здібностей слухачів, заохочення до 

результативної творчої роботи (участь у конкурсах робіт, олімпіадах, 

наукових конференціях, науково-технічній творчості та ін.); 

зменшення психологічних, емоційних і фізичних перевантажень у 

період екзаменаційних сесій. 

Рейтингове оцінювання якості освіти та визначення рейтингу слухачів 

складається з оцінювання навчальних досягнень ЗВВО, рейтингових оцінок з 

навчальних дисциплін, що трансформуються в семестровий та інтегральний 

рейтинги. 

Рейтинг з навчальної дисципліни RD  – це кількісна оцінка за 

багатобальною шкалою рівня засвоєння ЗВВО певної навчальної дисципліни 

та якості його навчальної діяльності протягом семестру. RD  формується як 

сума всіх рейтингових оцінок kr  (певні бали, які отримує слухач за 

наслідками екзамену (заліку), за виконання індивідуальних семестрових 

завдань, передбачених навчальним планом, балів за захист курсових робіт, а 

також за результатами поточного контролю на практичних і семінарських 

заняттях тощо), а також заохочувальних та штрафних балів sr . 

     
s

s

k

k rrRD .                                   (3.77) 

Семестровий рейтинг  tR  – відображає успішність навчання слухача з 

усіх дисциплін, вивчення яких відповідно до навчального робочого плану та 

індивідуального плану слухача закінчується у певному семестрі будь-якою 

атестацією (іспитом, заліком, диференційованим заліком), а також активність 

та результативність його творчої роботи. Семестровий рейтинг кожного 

слухача підраховується після закінчення чергового семестру на підставі 

екзаменаційних відомостей та документів, що підтверджують 

результативність творчої роботи ЗВВО.  

    

  ),t(nr)t(qbtR
i j

jnjinin                                    (3.78) 

де  tRn  – рейтинг n - ЗВВО за t - семестр ( t  – порядковий номер 

семестру); 

ib  – ваговий коефіцієнт i дисципліни, який дорівнює кількості кредитів 

цієї дисципліни; 

 tqin – екзаменаційна оцінка n - ЗВВО по i -дисципліні у t -семестрі;  

jr  – ваговий коефіцієнт   j -рівня результативності творчої роботи; 
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 tn jn  – кількість творчих досягнень j -рівня n - ЗВВО у t -семестрі. 

Нормативне значення семестрового рейтингу є максимально можливе 

значення семестрового рейтингу за всіма дисциплінами, вивчення яких, 

відповідно до навчального плану, закінчується у певному семестрі будь-якою 

атестацією  

                                     
 


tm

i
iiн

н

qbtR


,                                                 (3.79) 

        де  tmн  – кількість дисциплін навчального плану, для яких у t -

семестрі передбачена атестація; 

       i
q


– максимальна оцінка при семестровому контролі,  










.3

;5

заліківдля

заліківованихдиференційтаекзаменівдля

i
q


 

Нормований семестровий рейтинг – це відносний показник, що 

виражається у відсотках від нормативного значення та забезпечує порівняння 

якості навчання слухача різних спеціальностей (спеціалізацій) у певному 

семестрі. 

     
 
 

%
tR

tR
tR

~

н

n
n 100 .                                (3.80) 

Інтегральний рейтинг  TRI  відображає успішність навчання ЗВВО в 

цілому за попередній період  T  навчання. Інтегральний рейтинг кожного 

слухача підраховується після закінчення чергового семестру на підставі 

попередніх семестрових рейтингів разом із останнім.  

                                       



T

t

nn tRTRI
1

.                                           (3.81) 

Нормований інтегральний рейтинг слухача це відносний показник, що 

виражається у відсотках від нормативного значення та забезпечує порівняння 

рівня підготовки ЗВВО різних напрямів і спеціальностей. 
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 ,                                (3.82) 

де  TRIн  – нормативне значення інтегрального рейтингу T -семестру, 

що дорівнює сумі нормативних значень семестрових рейтингів за всі 

попередні семестри, включаючи останній: 

                                                 



T

t
нн tRTRI

1

.                                  (3.83)    

Рейтинг слухача – це його місце (ранг) у навчальній групі (на курсі, 

інституті, в університеті), що визначається ранжуванням нормованих 

семестрових або нормованих інтегральних рейтингів ЗВВО. У випадку 

рівності індивідуальних рейтингів слухачам дається один  ранг.  
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Запропонована методика не скасовує традиційну систему оцінювання, 

а існує поряд з нею, робить систему оцінювання більш гнучкішою, 

об’єктивнішою і сприяє систематичній та активній самостійної роботі 

слухачів протягом усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію 

між ними у навчанні, сприяє виявленню і розвитку творчих здібностей 

слухачів. 

Рейтинг з дисципліни активізує роботу слухача протягом семестру, 

примушує їх працювати систематично та самостійно, забезпечує змагальність 

навчання, розширює можливості для всебічного розкриття здібностей ЗВВО, 

індивідуалізує навчання, розширює рамки самостійної роботи та істотно 

змінює взаємовідносини у ланцюжку “викладач – слухач”, створює 

атмосферу співпраці. 

Рішення про особливості рейтингу з дисциплін кафедри, про методику його 

розрахунку та принципи використання приймається кожною кафедрою самостійно.  

Положення про рейтингову систему оцінки (далі – РСО) з дисциплін кафедри 

на початку навчального року доводиться до начальників відповідних інститутів і 

слухачів та протягом року залишається незмінною. 

Рейтинг з дисципліни формується як сума рейтингових балів (табл.3.3), 

нарахованих слухачу за виконання курсових робіт та індивідуальних 

семестрових завдань, що передбачені робочою навчальною програмою, а 

також балів за наслідками поточного контролю (опитування ЗВВО, експрес-

контроль, за роботу на семінарських заняттях тощо).  

Для дисципліни, що вивчається два чи більше семестрів, з одним 

іспитом в останньому семестрі, RD  формується як сума всіх рейтингових 

оцінок, заохочувальних та штрафних балів за всі попередні семестри. 

Рейтинг з дисципліни розраховується за R – бальною шкалою. 

Враховуючи обсяг кожної дисципліни та її особливості кафедри визначають 

розмір R шкали. Це може бути 100, 50, 30 балів тощо.  

Кафедра  визначає для кожної дисципліни різновиди й терміни 

контрольних заходів протягом семестру та максимальні бали їх оцінки                 

( kr


– вагові бали), а також критерії оцінювання. Сума вагових балів повинна 

дорівнювати R.  

                                                      
k

krR


.                                                     (3.84) 

За рішенням кафедри за виконання творчих робіт з дисципліни, які не 

враховуються при обчисленні семестрового та інтегрального рейтингів 

(наприклад, доповіді на відповідних конференціях, участь у конкурсах робіт, 

виконання завдань по вдосконаленню дидактичних матеріалів з дисципліни 

та ін.), слухачам можуть нараховуватися додаткові, заохочувальні бали. 

Можуть також передбачатися штрафні (зі знаком “мінус”) бали за 

несвоєчасне виконання індивідуальних семестрових завдань, пропуски 

практичних та семінарських занять тощо. 

Для виставлення оцінок RD  переводиться у традиційні оцінки 

відповідно до таблиці 3.3. Рейтинг менше 0,6R балів еквівалентний оцінці 

незадовільно (“не зараховано”).  
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                                                                                                      Таблиця 3.3 

Рейтинг з дисципліни 
 

Значення рейтингу з дисципліни Оцінка 

0,6R ≤ RD < 0,75R Задовільно 

0,75R ≤ RD < 0,9R Добре 

0,9R ≤ RD Відмінно 
 

Відповідно до положень про організацію освітнього процесу в 

Університеті, умовами допуску слухача до екзамену (заліку) з дисципліни є 

виконання всіх індивідуальних семестрових завдань. 

У РСО повинно бути забезпечено слухачам можливість до початку 

екзаменаційної сесії підвищить свій рейтинг з дисципліни та отримати 

допуск до семестрового іспиту. 

Семестровий рейтинг заохочує вибір слухачем додаткових дисциплін 

(розділів, тем) та результативну творчу роботу. 

Семестровий рейтинг слухача обчислюється  після закінчення кожної 

сесії на підставі екзаменаційних відомостей та відомостей про результати 

творчої роботи ЗВВО у семестрі.  

Результати творчої роботи слухача у кожному семестрі обговорюються 

на відповідних кафедрах. У відомостях за підписом начальника (завідувача) 

кафедри вказується сутність творчої роботи, прізвище, ім’я та по батькові 

слухачів, які її виконали, шифри навчальних груп.  

Рейтингові бали за творчу роботу ЗВВО обчислюються з урахуванням 

рівнів результативності цієї роботи. Відповідні значення вагових 

коефіцієнтів визначаються згідно з таблицею 3.4.        

  Таблиця 3.4  

Визначення результатів творчої роботи слухача 
 

Результати творчої роботи слухача 
Рівень результативності та вагові 

коефіцієнти 

Стаття у збірнику ВВНЗ, призове місце на конкурсі 

наукових робіт, доповідь на інститутській науковій 

конференції, раціоналізаторська пропозиція та ін. 

І рівень, 

інститутський 

21 r  

Ті ж досягнення на заходах університетського рівня, 

декілька досягнень І рівня, прийняття до розгляду заявки 

на патент та ін. 

ІІ рівень, 

університетський 

42 r
 

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН 

України, декілька досягнень ІІ рівня, участь у 

всеукраїнських виставках, отримання державного патенту, 

прийняття до розгляду заявки на закордонне патентування. 

III рівень, 

міністерський, 

міжвузівський 

83 r
 

Статті у міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь у 

міжнародних конкурсах та виставках, заявки на закордонне 

патентування. 

IV рівень, 

міжнародний 

104 r
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Примітка. При прийнятті до розгляду заявки на патент нараховується 
рейтинговий бал, який дорівнює 4, а після отримання патенту на цю заявку – 
нараховується додатково 4 бали, таким чином, винахід оцінюється 8 балами. 

Аналогічно ведеться рахунок балів при закордонному патентуванні, тобто 

8+2=10. Якщо є співавтори, ваговий коефіцієнт jr  поділяється на їх 

кількість.  

При визначенні  tR  враховуються екзаменаційні оцінки та заліки 

(“зараховано” враховується як оцінка “3”) з дисциплін, вивчення яких 
відповідно до навчального робочого плану та індивідуального плану слухача 
закінчується у t-семестрі. 

Застосування рейтингової системи оцінювання (РСО). Сутність РСО з 
дисципліни, тобто усі “правила гри”, слухачу надаються заздалегідь, і вони 
не міняються протягом семестру. Рейтинг з дисципліни ведеться на кафедрі 
науково-педагогічним працівником (далі – викладач), який проводить заняття 
в навчальній групі з певної дисципліни. Якщо у РСО з дисципліни 
передбачено проведення експрес-контролів на лекційних заняттях, то їх 
результати лектор передає для розрахунку науково-педагогічному 
працівнику, який проводить групові заняття. 

Слухачі своєчасно інформується про всі отримані рейтингові оцінки та 
поточне значення рейтингу з дисципліни. Забезпечується гласність 
результатів, шляхом систематичного роздрукування рейтинг-листів.  

Щомісяця індивідуальні рейтинги слухачів з окремих дисциплін 
заноситься у базу даних відповідної кафедри і слугують надалі для 
корегування освітнього процесу та управління освітньою діяльністю кожного 
слухача. 

Атестація слухача з навчальної дисципліни, здійснюється за 
результатами підсумкового значення рейтингу з дисципліни. Слухачі, що 

набрали протягом семестру рейтинг з дисципліни менше 0,6R, зобов’язані до 
початку екзаменаційної сесії підвищити його, інакше вони не допускаються 
до іспиту з цієї дисципліни і мають академічну заборгованість (якщо кафедра 
прийняла ці додаткові умови допуску).  

По закінченні екзаменаційної сесії обчислюються семестрові та 
інтегральні рейтинги ЗВВО, їх нормовані значення, та оприлюднюють ці 
результати. 

На підставі нормованого семестрового рейтингу проводиться        

ранжування слухачів  в інституті, в університеті. 
Змістова складова рейтингового оцінювання слухача має бути 

гармонізована зі змістом загальних, фахових (загально-професійних 
компетентностей за спеціальністю, військово-професійних компетентностей 
за спеціальністю та професійно-спеціальних компетентностей за 
спеціалізацією, визначених освітньо-професійними програмами офіцерів 
оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів другого 
(магістерського) рівня освіти.  
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 Визначені компетентності  трансформуються в освітні компоненти 
навчальних дисциплін за циклами загальної, загально-професійної, 
військово-професійної, професійно-спеціальної та практичної видів 

підготовки фахівців з вищою військовою  оперативно-стратегічною та 
оперативно-тактичною освітою.  

Атестація слухача з навчальних дисциплін є складовою підсумкового за 
весь період навчання в Університеті інтегрального рейтингу.  

Рейтингове самооцінювання результатів діяльності науково-
педагогічного працівника 

Кожен з науково-педагогічних працівників, окрім оцінювання рівня його 
професійної діяльності керівництвом Університету, структурного підрозділу,  

колегами та здобувачами вищої освіти, має здійснювати самооцінювання за 
певними показниками.  

Технологія самооцінювання передбачає проведення науково-
педагогічним працівником визначених формалізованих процедур за 
відповідними показниками і коефіцієнтами з таких розділів: формальний 
науково-педагогічний статус; навчальна діяльність; методична діяльність; 
наукова та науково-технічна діяльність, які у вигляді табличних даних 
подаються до ПМК, кафедри. Три останні розділи є пріоритетними  у 

рейтинговому самооцінюванні і обчислюються за формулою 3.85 відповідно 
до  показників Таблиці 3.5.  Варіант подібного оцінювання представлено далі. 

                                                 



4

1і
ііС

RR  ,                                          (3.85) 

      де: 
C

R  – результат самооцінювання; 

      αі – і-ий ваговий коефіцієнт значимості кожної із складових 
самооцінювання; 

      
і

R  –  і-та складова самооцінювання. 

Таблиця 3.5 
Основні види діяльності науково-педагогічного працівника 

 та їх вагові коефіцієнти (варіант) 

№ 
з/п 

Найменування видів діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 
позначення 
складових 
самооці-
нювання 

умовні 
позначення 

числові 
значення 

1. Навчальна діяльність α1 0,50 R1 

2. Методична діяльність α2 0,30 R2 

3. Наукова, науково-технічна 
та інноваційна діяльність 

α3 0,15 R3 

4. Організаційна діяльність α4 0,05 R4 

 Сума вагових коефіцієнтів  1,0  

Вагові коефіцієнти складових кожного з видів діяльності визначаються 
методом експертних оцінок на кафедрі, інституті, Університеті і можуть 
різнитися з чисельним показниками, наведеними в Таблиця Б.1. Вони  
застосовуються науково-педагогічними працівниками кафедри у ході 
самооцінювання за основними складовими освітнього процесу. 
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1. Складова самооцінювання НПП з освітньої діяльності – R1, як 
 повнота виконання викладачем навчального навантаження – визначається за 
показниками наведеними в таблиці 3.6 

Таблиця 3.6 
Складова самооцінювання НПП з навчальної діяльності – R1,  як 

 повнота виконання викладачем навчального навантаження 
№ 
з/п 

Показники Коефіцієнти 
вагомості 

Інтегральний показник рейтингу НПП з навчальної діяльності 1,0 

1.  Проведення навчальних занять за розкладом (з визначенням окремих видів 
навчальних занять) 
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2.  Керівництво військовим стажуванням слухачів  

3.  Керівництво курсовими, магістерськими роботами, виконанням індивідуальних 
навчальних планів слухами 

4.  Проведення контрольних навчальних заходів  

5. Інші показники 

Кожний із зазначених в таблиці показників має бути диференційований 
на кафедрі (в Університеті) до рівня критеріїв які можуть бути оцінено 
кожним НПП. Наприклад – проведення контрольних навчальних заходів: 
екзамени; заліки; захист курсових, магістерських робіт; випускні екзамени; 
вступні випробування тощо. 

Складова самооцінювання НПП з навчальної діяльності – R1,  як рівень 

повноти виконання навчального навантаження – обчислюється у %  по 
відношенню до показників навчального навантаження, що значаться в 
індивідуальному плані науково-педагогічного працівника на поточний рік. 

2. Складова самооцінювання НПП з методичної діяльності – R2, як 
 рівень розроблення навчально-методичних матеріалів – визначається за  
показниками наведеними в таблиці 3.7 

Таблиця 3.7 
Складова самооцінювання НПП з методичної діяльності – R2, як  рівень 

розроблення навчально-методичних матеріалів 
№ 
з/п 

Показник Коефіцієнти вагомості 

Інтегральний показник рейтингу НПП з методичної діяльності 1,0 

1.  Підготовка матеріалів щодо ліцензування, акредитація 
спеціальності  

Визначаються  в 
Університеті методом 

експертного 
оцінювання  

2.  Підготовка навчально-методичних видань (у календарному 
році, що завершився) 

3.  Розроблення складових професійного стандарту та освітньо-
професійної програми  

4.  Розроблення (коригування, перероблення) документів  
планування з навчальних дисциплін, з удосконалення змісту 
навчальних дисциплін, документації для проведення 
навчальних занять та проведення контрольних навчальних 
заходів тощо 

 

Кожний із зазначених в таблиці показників має бути диференційований 
на кафедрі (інституті, Університеті) до рівня критеріїв які можуть бути 
оцінено кожним науково-педагогічним працівником.  

Наприклад –  підготовка  навчально-методичних видань: 
видання підручника для Університету; 
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видання навчального посібника для Університету; 
призове місце на конкурсі навчальної літератури в Університеті;  
розміщення підручника, навчального посібника в електронному 

репозитарії Університету;  
підготовка комплекту навчально-методичних матеріалів для 

дистанційного навчання. 
Складова самооцінювання НПП з методичної діяльності – R2, як рівень 

розроблення навчально-методичних матеріалів – обчислюється у % по 
відношенню до переліку навчально-методичних матеріалів, що мають бути 
підготовлені відповідно до індивідуального плану науково-педагогічного 
працівника на поточний рік. 

3. Складова самооцінювання науково-педагогічних працівників з 
наукової,  науково-технічної та інноваційної діяльності – R3 , як рівень 
виконання відповідних завдань – визначається за показниками наведеними в 
таблиці 3.8 

Таблиця 3.8 
Складова самооцінювання науково-педагогічних працівників з 

наукової,  науково-технічної та інноваційної діяльності – R3 , як рівень 
виконання відповідних завдань 

№ 
з/п 

Показники Коефіцієнти вагомості 

Інтегральний показник рейтингу НПП з наукової,  науково-
технічної та інноваційної діяльності 

1,0 

1.  Робота у спеціалізованій вченій раді (голова, заступник голови 
ради,  вчений секретар, член ради) 
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2.  Результати наукових досліджень: наявність звітних матеріалів 
за підсумками проведених наукових досліджень; опублікування 
наукових праць; участь у наукових конференціях та семінарах; 
винахідницька та раціоналізаторська робота; проведення 
наукової та науково-технічної експертизи; виконання завдань 
рецензента, офіційного опонента, експерта, написання відгуку 
на авторефераттощо. 

3.  Результати підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів 
(представлено до спеціалізованих вчених рад дисертації на 
отримання наукових ступенів доктора наук та доктора 
філософії),  у яких НПП є науковим консультантом 
(керівником), у встановлені строки 

4.  Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи 
(подано заявок на патентування винаходів; отримано 
позитивних рішень на патентування винаходів; прийнято 
раціоналізаторських пропозицій) 

5.  Участь у проведенні досліджень при проведенні командно-
штабних навчань 

Кожний із зазначених в таблиці показників має бути диференційований 

на кафедрі (інституті, Університеті) до рівня критеріїв які можуть бути 

оцінено кожним науково-педагогічним працівником. Наприклад – створення 

на кафедрі елементів навчальної матеріально-технічної бази: 

спеціалізованої аудиторії для проведення занять з навчальної 

дисципліни; 

тренажерно-імітаційні пристрої;  
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пристрої для фізичних демонстрацій на заняттях з навчальної 

дисципліни;  

пристрої на базі персональних електронних обчислювальних машин 

(ПЕОМ) для підвищення наочності викладання з навчальної дисципліни;  

навчальні відеофільми з навчальної дисципліни,  в тому числі – на 

основі застосування 3D технологій. 

Складова самооцінювання науково-педагогічних працівників з 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності – R3, як рівень 

виконання відповідних завдань – обчислюється у % по відношенню до 

переліку завдань, що мають бути підготовлені відповідно до індивідуального 

плану науково-педагогічного працівника на поточний рік. 
 

4. Складова самооцінювання НПП з організаційної діяльності – R4 , як 

рівень виконання відповідних завдань – визначається за показниками 

наведеними в таблиці 3.9 
 

Таблиця 3.9 

Складова самооцінювання науково-педагогічних працівників                       

з організаційної діяльності – R4 , як рівень виконання відповідних завдань 
 

№ 

з/п 

Показники Коефіцієнти 

вагомості 

Інтегральний показник рейтингу науково-педагогічних працівників 

з організаційної  діяльності 

1,0 

1. Виконання обов’язків куратора групи 
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2. Робота в якості голови, заступника голови організаційного 

(наукового) комітету міжнародної або всеукраїнської 

конференції  

3. Робота в якості головного редактора/заступника головного 

редактора наукового журналу або вісника Університету 

4. Результати керівництва науковими гуртками військово-

наукового товариства слухачів (ВНТС) 

5. Виконання обов’язків керівника магістерської роботи 

6. Інші показники 
 

Кожний із зазначених в таблиці показників має бути диференційований 

на кафедрі (інституті, Університеті) до рівня критеріїв які можуть бути 

оцінено кожним науково-педагогічним працівником.  

Наприклад – результати керівництва науковими гуртками військово-

наукового товариства слухачів: 

доповідь слухача на наукових конференціях ВНТС; 

заявка слухача на винахід;  

заявка слухача на раціоналізаторську пропозицію;  

диплом, медаль, грамота, отримані слухачем на конкурсі наукових 

робіт; 

наукова праця, опублікована слухачем; 

участь слухача у науково-дослідних роботах. 
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Результати самооцінювання науково-педагогічного працівника 

щорічно надаються ним до розгляду предметно-методичною комісією 

(ПМК), кафедрою, розглядаються на засіданні ПМК, кафедри та 

затверджуються відкритим голосуванням простою більшістю голосів всіх 

присутніх, за умови участі в голосуванні не менше двох третин особового 

складу. Результати голосування заносяться до протоколу. У протоколі 

фіксуються також пропозиції та висновки щодо вдосконалення професійної 

діяльності науково-педагогічного працівника у цілому, а також – 

необхідності тієї чи іншої дії відносно коригування окремого напряму 

професійної діяльності. 

Таблиця 3.10 

Ієрархічна структура системи критеріїв з оцінювання якості проведеного 

науково-педагогічним працівником навчального заняття в Університеті (на 

прикладі групового заняття) 

Рівні системи критеріїв №№ 

крите-

ріїв 0-й рівень 

Інтег-

ральний 

показ- 

ник 

1-й рівень – 

Групові  

критерії 

2-й рівень – Критерії, що підлягають  безпосередньому  оцінюванню 

слухачами якості проведеного викладачем навчального заняття в 

Університеті (на прикладі групового заняття) 

   

1.Організація 

проведення 

заняття 

Своєчасність початку, закінчення заняття, дотримання часу, 

відведеного на перерву 
1.1 

Оптимальність витрат навчального часу на організаційні заходи 

(прийом рапорту, перевірка присутності слухачів на занятті ) 
1.2 

Підтримання дисципліни в ході заняття 1.3 

Підбиття підсумків заняття, постановка завдань на самостійну 

підготовку 
1.4 

  

  

 

 

2.Прояв 

морально-

етичних 

якостей 

викладача у 

ході заняття 

Дотримання норм викладацької етики: гідна манера 

поведінки, охайність зовнішнього вигляду 
2.1 

Поважне й уважне ставлення викладача як до окремого 

слухача, так і до колективу навчальної групи в цілому, без будь-

яких упереджень 

2.2 

Педагогічний такт викладача: почуття міри, витримка та 

врівноваженість 
2.3 

Адекватна вимогливість викладача  до слухачів під час 

заняття, рівне ставлення до них, принциповість, об’єктивність  
2.4 

Прояв толерантності, терпимості до інших поглядів  2.5 

Прояв викладачем у ході занять національної свідомості, 
патріотизму, їх органічне поєднання із змістом навчання 

2.6 
 

 

 
 

 

3.Прояв 

дидактичної 

компетент-

ності 

викладача у 

ході заняття  

 Визначення цілей заняття, розкриття викладачем значимості 

змісту заняття для подальшої професійної діяльності слухача у 
військах (силах) 

3.1 

Вільне володіння викладачем матеріалом навчальної 

дисципліни, конкретного заняття, наявність високих професійних 

знань, демонстрація загальної ерудиції 

3.2 

Уміння викладача зберігати логічну послідовність  

викладання, доступно доносити матеріал, роз’яснювати складні 

моменти, наводити доречні приклади, виділяти головне 

 

3.3 

Уміння викладача підтримувати зацікавленість аудиторії в 

пізнавальній діяльності, створювати проблемні ситуації під час 

заняття, спонукати до дискусії 

3.4 
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Забезпечення викладачем зв’язку матеріалу навчального 

заняття   із сучасними досягненнями науки, військової справи 
3.5 

Створення викладачем мотиваційної основи для самостійного 

поглибленого вивчення навчального матеріалу заняття, 

навчальної дисципліни, спонукання до творчості та ініціативи 

3.6 

Демонстрація викладачем культури мовлення, чіткої дикції, 

оптимального темпу викладання 
3.7 

Уміння викладача зняти напруження і втому аудиторії, 

почуття гумору 
3.8 

 

 4.Внесок 

проведеного 

навчального  

заняття у 

формування 

військового 

професіона-

лізму, 

загальної 

ерудиції  

Отримані на занятті знання розширили мій загальний 

кругозір 
4.1 

Я зрозумів сутність викладеного на занятті навчального 

матеріалу  
4.2 

У мене склалося певне уявлення щодо можливості 

застосування здобутих на занятті знань, навичок, умінь в умовах 

мирного часу 

4.3 

У мене склалося певне уявлення щодо можливості 

застосування здобутих на занятті знань, навичок, умінь в умовах 

воєнного часу 

4.4 

За результатами проведеного  заняття я усвідомив потребу 
щодо самовдосконалення, саморозвитку в контексті піднятих у 

ході заняття проблем 

4.5 

Загальна логіка, системність і методичні прийоми, що 

застосовані викладачем у ході заняття, є прикладом для 

наслідування у подальшій моїй професійній діяльності   

4.6 

                                   

                                          ,
. срjгрсрiі MKК 

                                           (3.86) 

          де:   іК – частковий показник якості проведеного заняття у m-й групі 

критеріїв;               

 грсрiK
. – усереднений груповий показник прояву і-х критеріїв у m-й 

групі  критеріїв;  

 срjM – усереднений відносний коефіцієнт вагомості прояву і-х 

критеріїв у m-й групі критеріїв;  

                                 ,1

m

K

K

n

i

i





                                                (3.87) 

          де: 
К – інтегральний показник якості проведеного заняття 

    




n

i

iK
1

– усереднений відносний показник прояву і-х критеріїв у m-й 

групі 

    m – кількість груп критеріїв у системі критеріїв 
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Таблиця 3.11 
Підрахунок інтегрального показника якості навчального заняття (варіант) 

№№ 
розділів 

№№ та зміст критеріїв 
.ср

i
K

 

грсрiK .

 

jM ср.г

р 
 і

К  

1.Орга-
нізація 
заняття 

1.1. Своєчасність початку, закінчення заняття, дотримання часу, 
відведеного на перерву 

1,0 

0,6 0,12 

 

1
К

 =0,0
72 

1.2.  Оптимальність витрат  навчального часу  на  організаційні 
заходи (прийом рапорту, перевірка присутності слухачів на  

занятті ) 
0,5 

1.3. Підтримання дисципліни в ході заняття 0,9 

1.4. Підбиття підсумків заняття, постановка завдань на самостійну 
підготовку 

0,0 
 

2.Прояв 
мораль-но-
етичних 
якостей 
викла-дача 
у ході 
заняття 

2.1.Дотримання норм викладацької етики: гідна манера 
поведінки, охайність зовнішнього вигляду 

1,0 

0,8 0,14 
 2

К

= 
0,11 

2.2.Поважне й уважне ставлення викладача як до окремого 
слухача, так і до колективу навчальної групи в цілому, без будь-

яких упереджень 
0,6 

2.3.Педагогічний такт викладача: почуття міри, витримка та 
врівноваженість 

1,0 

2.4.Адекватна вимогливість викладача  до слухачів під час 
заняття, рівне ставлення до них, принциповість, об’єктивність 0,8 

2.5.Прояв толерантності, терпимості до інших поглядів 0,6 
2.6.Прояв викладачем у ході занять національної свідомості, 

патріотизму, їх органічне поєднання із змістом навчання 0,8 

3.Прояв 
дивак-
тичної 
компе- 
тентності 
викла-дача 
у ході 
заняття 

3.1. Визначення цілей заняття, розкриття викладачем значимості 
змісту заняття для подальшої професійної діяльності слухача у 

військах (силах) 
0,7 

0,7
6 

0,24 
3

К

= 0,1
8 

3.2.Вільне володіння викладачем матеріалом навчальної 
дисципліни, конкретного заняття, наявність високих професійних 

знань, демонстрація загальної ерудиції 
1,0 

3.3.Уміння викладача зберігати логічну послідовність  
викладання, доступно доносити матеріал, роз’яснювати складні 

моменти, наводити доречні приклади, виділяти головне 
0,9 

3.4.Уміння викладача підтримувати зацікавленість аудиторії в 
пізнавальній діяльності, створювати проблемні ситуації під час 

заняття, спонукати до дискусії 
0,9 

3.5.Забезпечення викладачем зв’язку матеріалу навчального 
заняття   із сучасними досягненнями науки, військової справи 

0,6 

3.6.Створення викладачем мотиваційної основи для самостійного 
поглибленого вивчення навчального матеріалу заняття, 

навчальної дисципліни, спонукання до творчості та ініціативи 
0,7 

 

3.7.Демонстрація викладачем культури мовлення, чіткої дикції, 
оптимального темпу викладання 

0,7 
   

3.8.Уміння викладача зняти напруження і втому аудиторії, 
почуття гумору 

0,6 

4.Внесок 
проведе-
ного 
навчаль-
ного 
заняття у 
форму-
вання 
військо-
вого 
професіона
лізму, 
загальної 
ерудиції 

4.1.Отримані на занятті знання розширили мій загальний кругозір 0,8 

0,8 0,5  4
К

=0,40 

4.2.Я зрозумів сутність викладеного на занятті навчального 
матеріалу 

1,0 

4.3.У мене склалося певне уявлення щодо можливості застосуван- 
ня здобутих на занятті знань, навичок, умінь в умовах мирного 
часу 

0,9 

4.4.У мене склалося певне уявлення щодо можливості 
застосування здобутих на занятті знань, навичок, умінь в умовах 

воєнного часу 
0,5 

4.5.За результатами проведеного  заняття я усвідомив потребу 
щодо самовдосконалення, саморозвитку в контексті піднятих у 

ході заняття проблем 
0,8 

4.6.Загальна логіка, системність і методичні прийоми, що 
застосовані викладачем у ході заняття, є прикладом для 
наслідування у подальшій моїй професійній діяльності 

0,8 

Інтегральний показник якості проведеного навчального заняття –  


К  0,762 
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У таблиці 3.11 (варіант) інтегральний показник якості проведеного навчального  

заняття 


К склав 0,762 або 76,2%. Втрати становлять 33,8%. Аналіз отриманих 

результатів свідчить про таке: 

Розділ 1  – Організація заняття – втрати склали 40% ( грсрiK .  = 0,6 або 

60%) 
У межах п. 1.2  Розділу 1 – “Оптимальність витрат навчального часу на 

організаційні заходи (прийом рапорту, перевірка присутності слухачів на занятті 

)”– .ср
i

K = 0,5 або 50%) – втрати склали 50%, тобто надмірно багато часу було 

приділено організаційним заходам на шкоду навчальному часу. 
У межах п. 1.4  Розділу 1 “Підбиття підсумків заняття, постановка завдань 

на самостійну підготовку” – ( .ср
i

K = 0 або 0%) – втрати склали 100%, тобто 

завдання на самостійну підготовку викладачем не ставилися. 
Розділ 4 – Внесок проведеного навчального заняття у формування 

військового професіоналізму, загальної ерудиції –  втрати склали 20%. 
У межах п. 4.4  Розділу 4 – “В мене склалося певне уявлення щодо 

можливості застосування здобутих на занятті знань, навичок, умінь в умовах 

воєнного часу” – ( .ср
i

K = 0,5 або 50%) – втрати склали 50%, тобто викладач, на 

думку слухачів, не приділив достатньої уваги  проблемі застосування здобутих 
знань в умовах воєнного часу. 

Подібний аналіз дозволяє відслідковувати втрати, що мали місце в ході 
проведення викладачем навчальних занять.  

Отже, за результатами аналізу можна виокремлювати ті показники, за 
якими відбулися найбільші втрати щодо якості проведених занять, що 
націлює викладача на подальше удосконалення організації та методики 
освітнього процесу. 

Визначення сумарного рейтингу діяльності кафедри 
Згідно з моделлю діяльності сумарний рейтинг кафедри за 

результатами її діяльності у навчальному році визначається сумою: 

                                                  



5

1і

іі RR  .     (3.88) 

Зміст умовних позначень в (3.1) розкритий у таблиці 3.12. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Модель діяльності кафедри 

                                                                                                       

 

1.Навчальна 

діяльність 

2.Методична 

діяльність 

3.Редакційно-
видавнича 

діяльність 

4. Діяльність з 
удосконалення 

навчальної 
матеріально-

технічної бази 

5. Наукова 

та науково-

технічна 

діяльність  

Діяльність  

кафедри 
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   Таблиця 3.12 

Основні види діяльності кафедри  та їх вагові коефіцієнти  

 

№ 

з/п 
Найменування видів діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

часткових 

рейтингів 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Навчальна діяльність α1 0,40 R1 

2. Методична діяльність α2 0,25 R2 

3. Редакційно-видавнича діяльність α3 0,10 R3 

4. Діяльність з удосконалення навчально-

матеріальної бази кафедри 
α4 0,10 R4 

5. Наукова та науково-технічна діяльність α5 0,15 R5 

 Сума вагових коефіцієнтів  1,0  

 

Частковий рейтинг кафедри з навчальної діяльності визначається сумою: 

 

                                                
4

³

i1³11 RαR .     (3.89) 

 

Зміст умовних позначень в (3.1) розкритий в таблиці 3.13. 

 
1. Навчальна діяльність кафедри 
(Другий рівень декомпозиції моделі діяльності кафедри) 
1.1. 

Проведення 

навчальних занять за 

розкладом 

1.2. 

Керівництво 

навчальною 

практикою та 

військовим 

стажуванням 

слухачів 

1.3. 

Керівництво 

курсовими, 

магістерськими 

роботами, 

виконанням 

індивідуальних 

навчальних планів 

слухачами 

1.4. 

Проведення 

контрольних 

навчальних заходів 

Рівень оцінок результатів навчальної діяльності кафедри 
1.1. 

Первинні оцінки 

обсягу роботи 

кафедри з 

проведення 

навчальних занять 

(за видами занять) 

1.2. Оцінка 

обсягу роботи кафедри 

з керівництва 

військовим 

стажуванням 

1.3. 

Оцінка обсягу 

роботи кафедри з 

керівництва  

курсовими та 

магістерськими 

роботами, 

виконанням 

індивідуальних 

навчальних планів 

слухачами 

1.4. 

Оцінка обсягу 

роботи кафедри з 

проведення 

контрольних 

навчальних заходів 
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Таблиця 3.13  

Види навчальної діяльності кафедри та їх вагові коефіцієнти 

 № 

з/п 

Найменування видів навчальної 

діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

часткових 

рейтингів 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Проведення навчальних занять за розкладом 11 0,4 R11 

2. Керівництво військовим стажуванням слухачів 12 0,15 R12 

3. Керівництво курсовими, магістерськими 

роботами, виконанням індивідуальних навчальних 

планів слухачами 
13 0,25 R13 

4. Проведення контрольних навчальних заходів 14 0,20 R14 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

При визначенні часткових рейтингів з усіх видів діяльності кафедри і 

оцінок за результатами кожного виду діяльності, чисельність НПП 

кафедри N визначається сумою: 

                                             



сумN

і

ісумiпс NNN
1

 ,        (3.90) 

де Nпс – чисельність НПП кафедри, що займають посади на повній 

ставці; 

Nсум і – чисельність НПП кафедри, що займають посади на умовах 

сумісництва з коефіцієнтом ставки γі < 1. 

Частковий рейтинг кафедри з проведення навчальних занять за 

розкладом обчислюється за формулою: 

                                                          





m

1j

j11

11
11

P

P
R ,        (3.91) 

де Р11 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з проведення 

навчальних занять за розкладом; 




m

1j

j11P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р11 визначається сумою: 

 

                                 
33

10

1

1111

22

10

1

1111

11

10

1

1111

11
Nn

x

Nn

x

Nn

x

Р і

ii

і

ii

і

ii 
 



,       (3.92) 

де 11i, х11і – вагові коефіцієнти та кількість годин занять за 

розкладом, проведених кафедрою (таблиця 3.14); 

N1, N2, N3 – чисельність науково-педагогічних працівників, що 

проводили заняття з дисциплін, з яких встановлене навчальне 

навантаження в годинах відповідно складає n1 = 660, n2 = 720, n3 = 800. 

Частковий рейтинг кафедри з керівництва військовим стажуванням 

слухачів обчислюється за формулою: 
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m

1j

j12

12
12

P

P
R ,        (3.93) 

 

де Р12 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з керівництва 

військовим стажуванням слухачів; 




m

1j

j12P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

 

Таблиця 3.14 

Види навчальних занять та їх вагові коефіцієнти  
                                                                                                        

№ 

з/п 
Найменування видів навчальних занять  

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

навчальних 

годин 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Лекція 111 0,20 х111 

2. Групове заняття 112 0,15 х112 

3. Групова вправа 113 0,10 х113 

4. Практичне заняття 114 0,05 х114 

5. Семінарське заняття 115 0,05 х115 

6. Консультація 116 0,05 х116 

7. Індивідуальне навчальне заняття 117 0,07 х117 

8. Тактичне (тактико-спеціальне) заняття 118 0,08 х118 

9. Тактичне (тактико-спеціальне) навчання 119 0,10 х119 

10. Командно-штабне навчання 1110 0,15 х1110 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

 

Рейтингова оцінка Р12 визначається сумою: 
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,       (3.94) 

 

де 12i, х12і – вагові коефіцієнти та кількість навчальних годин, 

витрачених кафедрою на виконання відповідних видів навчальної 

діяльності (таблиця 3.15); 

N1, N2, N3 – чисельність науково-педагогічних працівників, що 

проводили заняття з дисциплін, з яких встановлене навчальне 

навантаження в годинах n1 = 660, n2 = 720, n3 = 800. 
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Таблиця 3.15  

Керівництво військовим стажуванням                                                                                                                         

№№ 

з/п 
Найменування окремих видів навчальної діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

годин 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Сума вагових коефіцієнтів керівництва військовим 

стажуванням слухачів 
121 1,0 х121 

Частковий рейтинг кафедри з керівництва курсовими, магістерськими 

роботами, виконанням індивідуальних навчальних планів слухачами 

обчислюється за формулою: 

                                                            





m

1j

j13

13
13

P

P
R ,       (3.95) 

де Р13 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з керівництва 

курсовими, магістерськими роботами, виконанням індивідуальних планів 

слухачами; 




m

1j

j13P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р13 визначається сумою: 
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,      (3.96) 

де 13i, х13і – вагові коефіцієнти та кількість годин, затрачені кафедрою 

на виконання видів навчальної діяльності (таблиця 3.16); 

n1, n2, n3 – нормативне навчальне навантаження для кафедри по групах 

дисциплін; 

N1, N2, N3 – чисельність науково-педагогічних працівників, що 

проводили заняття з дисциплін, з яких встановлене навчальне 

навантаження в годинах складає n1 = 660, n2 = 720, n3 = 800. 

Таблиця 3.16 

Окремі види діяльності кафедри та їх вагові коефіцієнти                                                                                                         

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

навчальних 

годин 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Керівництво курсовими роботами  131 0,20 х131 

2. Керівництво магістерськими роботами 132 0,50 х132 

3. Керівництво виконанням індивідуальних 

навчальних планів слухачами 133 0,30 х133 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

 

Частковий рейтинг кафедри з проведення контрольних навчальних 

заходів обчислюється за формулою: 
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j14
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P
R ,                                      (3.97) 

 

де Р14 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з проведення 

контрольних навчальних заходів; 




m

1j
j14P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р14  визначається за формулою: 
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,     (3.98) 

 

де 14i, х14і – вагові коефіцієнти та кількість годин, затрачених 

кафедрою на проведення різних контрольних навчальних заходів, 

передбачених навчальними планами та робочими програмами навчальних 

дисциплін (таблиця Г.8); 

n1, n2, n3 – нормативне навчальне навантаження для кафедри по групах 

навчальних дисциплін; 

N1, N2, N3 – чисельність НПП, що проводили заняття з дисциплін, з яких 

встановлене навчальне навантаження в годинах n1 = 660, n2 = 720, n3 = 800. 

 

Таблиця 3.17 

Види контрольних навчальних заходів та їх вагові коефіцієнти    

                                                                                                      

№ 

з/п 

Найменування видів контрольних навчальних 

заходів 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

навчальних 

годин 

 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

1. Екзамен з навчальної дисципліни 141 0,15 х141 

2. Диференційований залік з навчальної дисципліни 142 0,10 х142 

3. Залік з навчальної дисципліни 143 0,05 х143 

4. Захист курсової роботи 144 0,05 х144 

5. Захист магістерської роботи 146 0,35 х145 

6. Державний екзамен 148 0,25 х146 

7. Вступний екзамен  149 0,05 х147 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  
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2. Методична діяльність кафедри 
(Другий рівень декомпозиції моделі діяльності кафедри) 

2
.1.Участь 
в розробці 
професій-
них 
стандартів
, освітньо-
професійн
их 
програм 

2
.2.Розробка 
документів з  
планування 
з 
навчальних 
дисциплін 

2.
3.Робота з 
удосконаленн
я змісту 
навчальних 
дисциплін 

2.4.
Розробка 
документації 
для проведення 
навчальних 
занять 

2
.5.Розробка 
документаці
ї для 
проведення 
контрольни
х 
навчальних 
заходів 

2.6.Робот
а з прове-
дення 
інструкторс
ько-
методични
х, пока-
зових, 
відкритих 
та пробних 
занять 

2
.7.Робота з 
проведення 
контролю 
навчальних 
занять 
посадовими 
особами 
кафедри 

Рівень первинних оцінок результатів методичної діяльності 
2

.1.Первин
ні оцінки 
обсягу 
роботи 
кафедри з 
участі в 
розробці 
професій-
них 
стандартів
, освітньо-
професійн
их 
програм 

2
.2. Первинні 
оцінки 
обсягу 
роботи 
кафедри 
щодо 
розробки 
документів з 
планування 
з 
навчальних 
дисциплін 

2.
3. Первинні 
оцінки обсягу 
роботи 
кафедри з 
удосконаленн
я змісту 
навчальних 
дисциплін 

2.4. 
Первинні 
оцінки обсягу 
роботи 
кафедри з 
розробки 
документації 
для проведення 
навчальних 
занять 

2
.5. Первинні 
оцінки 
обсягу 
роботи 
кафедри з 
розробки 
документаці
ї для 
проведення 
контрольни
х 
навчальних 
заходів 

2
.6. Первин
ні оцінки 
обсягу 
роботи 
кафедри з 
інструктор
сько-
методични
х, пока-
зових, 
відкритих 
та пробних 
занять 

2
.7.Первинні 
оцінки 
обсягу 
роботи 
кафедри з 
контролю 
навчальних 
занять 
посадовими 
особами 
кафедри 

 

Частковий рейтинг кафедри з методичної діяльності визначається сумою: 

                                                        R2 = 


7

1³

i2³2 Rα .           (3.99) 

 

Зміст умовних позначень розкритий у таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18 

Види методичної діяльності кафедри та їх вагові коефіцієнти 
                                                                                                 

№ 

з/п 

 
Найменування видів методичної діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

рейтингів R2і 
умовні 

позначення 

числові 

значення 
 

1. Участь в розробці професійних стандартів, освітньо-

професійних програм  
21 0,18 R21 

2. Розробка документів з планування навчальних 

дисциплін 
22 0,17 R22 

3. Робота з удосконалення змісту навчальних дисциплін 23 0,20 R23 

4. Розробка документації для проведення навчальних 

занять 
24 0,13 R24 

5. Розробка документації для проведення контрольних 

навчальних заходів 
25 0,12 R25 

6. Робота з проведення інструкторсько-методичних, 

показових, відкритих та пробних занять 
26 0,10 R26 

7. Робота з проведення контролю навчальних занять 
посадовими особами кафедри 

27 0,10 R27 

Сума коефіцієнтів вагомості 1,0  
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Частковий рейтинг кафедри з участі в розробці професійних стандартів, 

освітньо-професійних програм обчислюється за формулою: 

 

                                           





m

j

jP

P
R

1

21

21
21 ,      (3.100) 

 
де Р21 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з участі в розробці  

професійних стандартів, освітньо-професійних програм; 




m

1j

j21P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. Рейтингова оцінка Р21 визначається формулою: 
 

                                                    Р21 = 
N

М
і

iі


11

1

2121

,           (3.101) 

 

де 21і, М21і – вагові коефіцієнти та кількість розроблених документів                

(таблиця 3.19); 
N – чисельність НПП кафедри у звітному навчальному році. 
У таблиці 3.19 враховуються тільки ті документи, які затверджені за 

встановленим в Університеті порядком у звітному навчальному році. 
 

                                                          
Частковий рейтинг кафедри з розробки документів щодо планування з 

навчальних дисциплін обчислюється за формулою: 
 

                                                   





m

1j

j22

22
22

P

P
R ,         (3.102) 

 
де Р22 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з розробки документів 

з планування з навчальних дисциплін; 




m

j

jP
1

22
 – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування.   
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Таблиця 3.19 

Види робіт кафедри з розробки стандартів вищої освіти 

№ 

з/п 
Найменування робіт 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

документів 

умовні 

позначення 

числові 

значення 
 

1. Розробка професійних стандартів 211 0,17 М211 

2. Перероблення професійних стандартів 212 0,08 М212 

3. Розробка освітньо-професійних програм 213 0,17 М213 

4. Перероблення освітньо-професійних програм 214 0,08 М214 

5. Розробка навчального плану 215 0,12 М215 

6. Перероблення навчального плану 216 0,08 М216 

7. Розробка робочого навчального плану 217 0,10 М217 

8. Перероблення робочого навчального плану 218 0,07 М218 

9. Розробка програм навчальних дисциплін 219 0,08 М219 

10 Перероблення програм навчальних дисциплін 2110 0,05 М2110 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

 

Рейтингова оцінка Р22 визначається формулою: 

 

                                            Р22 = 
N

М
і

iі


7

1

2222

,          (3.103) 

 

де 22і, М22і – вагові коефіцієнти та кількість розроблених документів 

(таблиця 3.20); 

N – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному 

навчальному році. 

У таблиці 3.20 враховуються тільки ті документи, які затверджені за 

встановленим в Університеті порядком у звітному навчальному році. 

 

 

Таблиця 3.20 

Види діяльності кафедри з розробки документів з планування з 

навчальних дисциплін та їх вагові коефіцієнти    

                                     

                                                                                                         

№ 

з/п 
Найменування видів діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 
кількості 

документів 

умовні 
позначення 

числові 
значення 

 

1. Розробка робочих програм навчальних дисциплін 221 0,25 М221 

2. Коригування робочих програм навчальних дисциплін 222 0,15 М222 

3. Розробка програм навчальних дисциплін 223 0,25 М223 

4. Перероблення програм навчальних дисциплін 224 0,15 М224 

5. Розробка індивідуальних навчальних планів слухачів 225 0,2 М225 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  
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Частковий рейтинг кафедри з удосконалення змісту навчальних 

дисциплін обчислюється за формулою: 

 

                                                





m

1j

j23

23
23

P

P
R ,           (3.104) 

 

де Р23 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з удосконалення 

змісту навчальних дисциплін; 




m

1j

j23P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р23 визначається сумою: 
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нлл

4234323322321231
23

 



 ,        (3.105) 

 

де 231, 232, 233, 234, L1, L2, L3, L4 – вагові коефіцієнти та кількість 

підготовлених та перероблених за змістом лекцій та нелекційних видів занять 

(таблиця 3.21); 

Xл – кількість двогодинних лекцій з дисциплін кафедри, що розроблені 

(перероблені) у звітному періоді; 

Xнл – кількість двогодинних нелекційних занять з дисциплін кафедри, 

які розроблені (перероблені) у звітному періоді; 

N – чисельність НПП кафедри у звітному навчальному році.  

                

 Таблиця 3.21 

Види діяльності кафедри з удосконалення змісту навчальної дисципліни 

 та їх вагові коефіцієнти      

                                                                                                      

№ 

з/п 
Найменування видів робіт 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

двогодинних 
навчальних 

занять 

умовні 

позначення 

числові 

значення 

 

1. Розробка нової за змістом двогодинної лекції 231 0,35 L1 

2. Перероблення за змістом більш ніж на 

50 % двогодинної лекції 
232 0,20 L2 

3. Розробка нового за змістом нелекційного 
двогодинного навчального заняття 

233 0,30 L3 

4. Перероблення за змістом більш, ніж на 

50 % двогодинного нелекційного навчального 

заняття 
234 0,15 L4 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  
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Частковий рейтинг кафедри з розробки документації для проведення 

навчальних занять обчислюється за формулою: 

 

                                               





m

1j

j24

24
24

P

P
R ,           (3.106) 

 

де Р24 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з розробки навчальної 

документації для проведення навчальних занять; 




m

1j

j24P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р24 визначається формулою: 

 

                                                  Р24 = 
N

N
і

iі


11

1

2424

,                   (3.107) 

 

де 24і, N24і – вагові коефіцієнти та кількість розроблених документів 

(таблиця 3.22); 

N – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному 

навчальному році. 

 

                                                  Таблиця 3.22 

Види документації, розробленої кафедрою для проведення навчальних 

занять, та їх вагові коефіцієнти       

                                                                                                                                             

№ 

з/п Найменування видів документації 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 

кількості 

документів 

умовні 

позначення 

числові 

значення 
 

1. План і повний текст лекцій 241 0,20 N241 

2. План-конспект, який об’єднує конспект лекції і план лекції 242 0,12 N242 

3. Методична документація для проведення нелекційних 
видів навчальних занять 

   

4. Групове заняття 243 0,09 N243 

5. Групова вправа 244 0,08 N244 

6. Консультація 245 0,07 N245 

7. Практичне заняття 246 0,07 N246 

8. Семінарське заняття 247 0,05 N247 

9. Індивідуальне навчальне заняття 248 0,04 N248 

10. Командно-штабне навчання 2411 0,30 N249 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  
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Частковий рейтинг кафедри з розробки документації для проведення 

контрольних навчальних заходів обчислюється за формулою: 

 

                                              





m

1j

j25

25
25

P

P
R ,          (3.108) 

 

де Р25 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з підготовки 

документації для проведення контрольних навчальних заходів; 




m

1j

j25P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р25 визначається сумою: 

 

                                           
N

N

Р i

ii


8

1

2525

25



,           (3.109) 

 

де 25і, N25і – ваговий коефіцієнт та кількість розроблених документів 

(таблиця 3.23); 

 

N – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному 

навчальному році. 

Частковий рейтинг кафедри з проведення інструкторсько-методичних, 

показових, відкритих та пробних занять обчислюється за формулою: 

 

                                     





m

1j

j26

26
26

P

P
R ,           (3.110) 

 

де Р26 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з проведення 

інструкторсько-методичних, показових, відкритих та пробних занять; 




m

1j

j26P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 
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Таблиця 3.23 

Види діяльності кафедри з розробки документації для проведення 

контрольних навчальних заходів та їх вагові коефіцієнти 

                                                                                                      

№ 
з/п 

Найменування видів діяльності 

Вагові коефіцієнти Умовні 

позначення 
кількості 

документів 

умовні 
позначення 

числові 
значення 

 

1. Для приймання екзамену з навчальної дисципліни 251 0,16 N251 

2. Для приймання диференційного заліку з навчальної 
дисципліни 252 0,16 N252 

3. Для приймання заліку з навчальної дисципліни 253 0,11 N253 

4. Для приймання державного екзамену 255 0,16 N254 

5. Фонд комплексних кваліфікаційних завдань (тестів) 256 0,21 N255 

6. Фонд контрольних завдань з навчальної дисципліни 

(тести) 
257 0,10 N256 

7. Для приймання вступного екзамену  258 0,10 N257 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

 

Рейтингова оцінка Р26 визначається формулою: 
 

                                           
N

N

Р i

ii


4

1

2626

26



,           (3.111) 

 

де 26і, N26і – вагові коефіцієнти та кількість проведених занять 

(таблиця 3.24); 

N – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному 

навчальному році. 
 

 

Таблиця 3.24 

Окремі види занять, проведені кафедрою, та їх вагові коефіцієнти                                                                                                            

№ 

з/п 
Види занять 

Вагові коефіцієнти Умовні позначення 

кількості 

проведених занять 
умовні 

позначення 

числові 

значення 
 

1 Інструкторсько – методичне заняття 261 0,40 N261 

2 Показове заняття 262 0,30 N262 

3 Відкрите заняття 263 0,20 N263 

4 Пробне заняття 264 0,10 N264 

Сума вагових коефіцієнтів 1,0  

 

Частковий рейтинг кафедри з проведення контролю навчальних занять 

посадовими особами кафедри обчислюється за формулою: 

                                  





m

1j

j27

27
27

P

P
R ,           (3.112) 

де Р27 – рейтингова оцінка обсягу роботи кафедри з проведення 

контролю навчальних занять посадовими особами кафедри; 
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m

1j

j27P  – сума таких самих оцінок усіх m кафедр, що входять до складу 

групи рейтингування. 

Рейтингова оцінка Р27 визначається сумою: 

                                        



6

1

272727

1

i

ii N
N

Р  ,          (3.113) 

де 27і, N27і  – вагові коефіцієнти та кількість проведеного контролю 

навчальних занять посадовими особами;  

N – чисельність науково-педагогічних працівників кафедри у звітному 

навчальному році. 

За аналогічною системою розроблено часткові рейтинги кафедри з 

інших видів її діяльності (редакційно-видавничої роботи; діяльності з 

удосконалення навчальної матеріально-технічної бази кафедри, наукової та 

науково-технічної діяльності) 

 

3.5. Методика оцінювання структурних підрозділів Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського 

Оцінювання структурних підрозділів університету здійснюється на 

основі їх діяльності протягом календарного року за чотирма напрямами: 
 

1. Освітня 

діяльність 

2. Наукова та 

науково-технічна 

діяльність 

3. Стан військової 

дисципліни та 

морально-

психологічний стан 

4. Повсякденна 

діяльність 

показники оцінювання 

1.1. Навчальна 

робота 

2.1. Виконання 

оперативних завдань 

3.1. Стан військової 

дисципліни 

4.1. Організація 

служби військ 

1.2. Методична 

робота 

2.2. Виконання 

науково-дослідних 

робіт 

3.2. Рівень 

морально-

психологічного 

стану 

4.2. Організація 

дотримання заходів 

охорони державної 

таємниці 

1.3. Редакційно-

видавнича діяльність 

2.3. Розроблення 

наукових праць 

3.3. Інформаційно-

пропагандистське 

забезпечення 

4.3. Стан кадрового 

забезпечення 

1.4. Діяльність з 

удосконалення 

навчальної 

матеріальної бази 

2.4. Проведення 

наукових (науково-

практичних) 

конференцій і 

семінарів 

3.4. Дисциплінарна 

практика 

4.4. Виконавча 

дисципліна 

 2.5. Винахідницька і 

раціоналізаторська 

робота 

3.5. Індивідуально-

виховна робота 

4.5. Підтримання 

фондів у належному 

стані 

 2.6. Наукова робота 

слухачів 

3.6. Стан 

травматизму 

 

 2.7. Підготовка 

наукових і науково-

педагогічних кадрів 
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Структурні підрозділи університету для оцінювання поділяються за 

видами діяльності на: 

освітньо-наукові підрозділи (інститути, навчально-наукові центри та 

кафедри); 

наукові підрозділи (наукові та науково-дослідні центри); 

підрозділи управління і забезпечення. 
 

Освітньо-наукові підрозділи оцінюються за всіма напрямами 

оцінювання. 

Для оцінки наукових підрозділів використовуються напрями 

оцінювання 2-4. 

Решта структурних підрозділів університету оцінюються за напрямами 

оцінювання 3-4. 

1. Освітня діяльність 

1.1. Навчальна робота 

1.1.1 Кількість навчального навантаження 

Значення показника Бали 

навчальне навантаження науково-педагогічними 

працівниками виконується 

1 

навчальне навантаження науково-педагогічними 

працівниками не виконується 

0 

 

1.1.2 Кількість випускників, які закінчили університет з відзнакою 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ підготував  випускників, які 

закінчили університет з відзнакою  

1 

навчальний підрозділ не підготував випускників, які 

закінчили університет з відзнакою  

0 

 

1.1.3 Кількість проведених курсів за рік 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ проводив курси (кількість курсів) 1 

навчальний підрозділ не проводив курси  0 
 

1.1.4 Кількість професорів 

Значення показника Бали 

якщо відношення кількості професорів до науково-

педагогічних працівників (1:5)   

1 

в іншому випадку 0 
 

1.1.5 Кількість доцентів 

Значення показника Бали 

якщо відношення кількості доцентів до науково-

педагогічних працівників (1:3)   

1 

в іншому випадку 0 
 

1.1.6 Середній результат ЕК (атестації) за рік (складання комплексного 
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          екзамену та захист магістерської роботи); 

Значення показника Бали 

Середній рівень успішності слухачів вищий за оцінку 

4,5 

1 

Середній рівень успішності слухачів нижчий за оцінку 

4,5 

0 

 

1.1.7 Рівень навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації 

Значення показника Бали 

Середній рівень успішності слухачів вищий за оцінку 

4,5 

1 

Середній рівень успішності слухачів нижчий за оцінку 

4,5 

0 

 

1.2. Методична робота 

1.2.1. Кількість занять, проведених з використанням JCATS та АСУВ 

“Славутич” 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ проводив заняття з використанням 

JCATS та АСУВ “Славутич”  (кількість занять в 

навчальній дисципліні більше шести годин) 

1 

навчальний підрозділ не проводив заняття з 

використанням JCATS та АСУВ “Славутич”   

0 

 
1.2.2. Кількість занять, розроблених з урахуванням стандартів та процедур 

НАТО 

Значення показника Бали 

навчальні заняття за стандартами НАТО розроблені та 

проводяться (кількість занять в навчальній дисципліні 

більше шести годин) 

1 

навчальні заняття за стандартами НАТО не розроблені  0 

1.2.3. Кількість курсів дистанційного навчання, розміщених на платформі 

дистанційного навчання 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ розмістив курси (кількість курсів) 

на платформі дистанційного навчання  

1 

навчальний підрозділ не розмістив курси (кількість 

курсів) на платформі дистанційного навчання 

0 

1.2.4. Стан підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

Значення показника Бали 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників проведено в повному обсязі 

1 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників проведено не в повному обсязі 

0 
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1.2.5 Проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх 

результатів в освітній процес 

Значення показника Бали 

педагогічні (методичні) експерименти проводились і 

втілені їх результати в освітній процес 

1 

педагогічні (методичні) експерименти не проводились 0 

1.3. Редакційно-видавнича діяльність 

1.3.1 Кількість підручників та посібників, виданих за рік (виконання плану 

редакційно- видавничої діяльності) 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ виконав план редакційно- 

видавничої діяльності  

1 

навчальний підрозділ не виконав план редакційно- 

видавничої діяльності  

0 

 
1.3.2 Кількість підручників та посібників, які підготовлені до друку 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ підготував до друку навчальну 

літературу (кількість підручників, навчальних 

посібників) 

1 

навчальний підрозділ не підготував до друку навчальну 

літературу 

0 

 
1.3.3 Кількість підручників та посібників, які видано позапланово 

Значення показника Бали 

навчальний підрозділ видав позапланово навчальну 

літературу (кількість підручників, навчальних 

посібників) 

1 

навчальний підрозділ не видав позапланово навчальну 

літературу 

0 

 

1.4. Діяльність з удосконалення навчальної матеріальної бази 

1.4.1. Стан навчальних та лекційних аудиторій, службових приміщень 

Значення показника Бали 

введено нові спеціалізовані аудиторії в поточному році 1 

нові спеціалізовані аудиторії не введені в поточному 

році 

0 

 

                     1.4.2. Наявність ПЕОМ та технічних засобів навчання 

Значення показника Бали 

Персональні електронно-обчислювальні машини та 

технічні засоби навчання дозволяють якісно проводити 

освітню діяльність  

1 

Персональні електронно-обчислювальні машини та 0 
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технічні засоби навчання не дозволяють якісно 

проводити освітню діяльність 

1.4.3. Хід робіт щодо удосконалення комп’ютерних класів та локальних 

мереж 

Значення показника Бали 

якщо відношення кількості ПЕОМ у комп’ютерному 

класі до кількості слухачів (1:10)   

1 

в іншому випадку 0 

 

2. Наукова та науково-технічна діяльність 

2.1. Виконання оперативних завдань 

Значення показника Бали 

оперативне(і) завдання виконує(ю)ться 1 

оперативне завдання не виконується 0 

2.2. Виконання науково-дослідних робіт 

Значення показника Бали 

виконання НДР у якості головного виконавця 1 

виконання НДР у якості співвиконавця 0,5 

НДР не виконується 0 

 

2.3. Розроблення наукових праць 

Значення показника Бали 

якщо відношення кількості наукових праць до кількості 

науково-педагогічних (наукових) працівників становить 

більше трьох 

1 

в іншому випадку 0 

2.4. Проведення наукових (науково-практичних) конференцій і семінарів 

Значення показника Бали 

проведено конференцію 1 

проведено семінар 0,5 

не проводилось 0 

Додатковий бал нараховується підрозділу за організацію та 

проведення конференції зі статусом “Міжнародна”. 

2.5. Винахідницька та раціоналізаторська робота 

Значення показника Бали 

патент на винахід (на корисну модель) 1 

свідоцтво на рацпропозицію 0,5 

винахідницька та раціоналізаторська робота не 

проводилась 

0 

Додатковий бал нараховується підрозділу за впровадження 

патенту(ів) у виробництво. 
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2.6. Наукова робота слухачів 

Значення показника Бали 

за результатами конкурсу наукових робіт слухач(і) 

зайняв(ли) призове місце на Другому етапі 

Всеукраїнського конкурсу робіт 

1 

за результатами конкурсу наукових робіт слухач(і) 

зайняв(ли) призове місце на Першому етапі 

Всеукраїнського конкурсу робіт 

0,5 

в іншому випадку 0 
(У випадку коли слухачі структурного підрозділу займають призові місця на 

Першому та Другому етапі Всеукраїнського конкурсу робіт, то бали для цього 

структурного підрозділу складаються) 

 

2.7. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів 

Значення показника Бали 

здійснюється підготовка докторантів; 

здійснюється підготовка ад’юнктів та наукове 

керівництво ад’юнктами 

1 

здійснюється підготовка ад’юнктів 0,5 

в іншому випадку 0 
 

3. Стан військової дисципліни та морально-психологічний стан 
 

3.1. Стан військової дисципліни 

Значення показника Бали 

Порушення військової дисципліни відсутні 1 

Наявні порушення військової дисципліни 0 

 

3.2. Рівень морально-психологічного стану 

Значення показника Бали 

рівень морально-психологічного стану задовільний 1 

рівень морально-психологічного стану не задовільний 0 

 

3.3. Інформаційно-пропагандистського забезпечення 

Значення показника Бали 

Інформаційно-пропагандистського забезпечення 

проводиться в повному обсязі 

1 

Інформаційно-пропагандистського забезпечення 

проводиться не в повному обсязі 

0 

 

3.4. Дисциплінарна практика 

Значення показника Бали 

дисциплінарні стягнення відсутні 1 

на особовий склад накладені дисциплінарні стягнення 0 
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3.5. Індивідуально-виховна робота 

Значення показника Бали 

індивідуально-виховна робота проводиться  1 

індивідуально-виховна робота не проводиться 0 
 

3.6. Стан травматизму 

Значення показника Бали 

Випадків  травматизму не було 1 

Випадки травматизму були  0 
 

4. Повсякденна діяльність 
 

4.1. Організація служби військ 

4.1.1. Несення особовим складом служби у добовому наряді 

Значення показника Бали 

Випадків  порушень несення особовим складом служби 

у добовому наряді не було 

1 

Випадки порушень несення особовим складом служби у 

добовому наряді були в наявності  

0 

 
4.1.2. Підтримання внутрішнього порядку у підрозділі 

Значення показника Бали 

внутрішній порядок у підрозділі підтримується 1 

внутрішній порядок у підрозділі не підтримується 0 
 

4.1.3. Дотримання розпорядку дня та правил носіння військової форми 

Значення показника Бали 

розпорядок дня та правила носіння військової форми 

дотримується  

1 

розпорядок дня та правила носіння військової форми не 

дотримується 

0 

 

4.2. Організація дотримання заходів охорони державної таємниці 

Значення показника Бали 

Дотримання заходів охорони державної таємниці 

організовано 

1 

Дотримання заходів охорони державної таємниці не 

організовано (були випадки порушень) 

0 

 

4.3. Стан кадрового забезпечення 

Значення показника Бали 

Укомплектованість підрозділу більше 70 % 1 

Укомплектованість підрозділу менше 70 % 0 
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4.4 Виконача дисципліна 

Значення показника Бали 

Документи відпрацьовано в повному обсязі та вчасно 1 

Були випадки невідпрацювання документів  0 

 

4.5 Підтримання фондів у належному стані 

Значення показника Бали 

Фонди підтримуються у належному стані 1 

Фонди підтримуються у неналежному стані 0 
 

Загальна оцінка виводиться за сумою чотирьох показників (освітня 

діяльність, наукова та науково-технічна діяльність, стан військової 

дисципліни та морально-психологічний стан, повсякденна діяльність) 

відповідно до підрозділів за видами діяльності. 

Таким чином, за результатами управління якістю  підготовки фахівців з 

вищою військовою оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною 

освітою в Національному університеті оборони України імені Івана 

Черняховського накопичуватиметься відповідний досвід щодо застосування 

наведеного інструментарію та його удосконалення відповідно до сучасних 

вимог. Розроблення критеріїв освітньої діяльності та якості військової освіти, 

апарату їх кількісної оцінки дозволяють на засадах компетентісного, 

системного підходу впроваджувати в Університеті систему  управління 

якістю підготовки фахівців з вищою військовою оперативно-стратегічною та 

оперативно-тактичною освітою. 
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ВИСНОВОК 

Головним завданням визначено поліпшення ефективності управління 

військовою освітою, що в результаті приведе до підвищення якості 

підготовки військових фахівців для потреб держави. 

Визначено, що предмет дослідження теорії управління військовою 

освітою становлять закони (закономірності), принципи управління, системи 

управління, організаційні форми і методи управління. Теорія управління 

військовою освітою досліджує свій предмет з різних боків, які становлять 

окремі, але взаємопов’язані між собою аспекти. До основних із них можна 

віднести: організаційні, соціологічні, інформаційні, психологічні, економічні 

та правові.  

Дано визначення сутності та змісту теорії управління військовою 

освітою, що являє собою сукупність знань про управління, його закони 

(закономірності) та принципи управління, організаційні форми й методи 

функціонування системи управління військовою освітою. Ця теорія 

призначена для встановлення найефективніших шляхів і засобів досягнення 

цілей військової освіти. Вона виконує пізнавальну та прогностичну функції, 

виробляє і використовує на практиці свою методологію і науковий апарат, 

оперує властивими їй категоріями. Розкрито сутність пізнавальної та 

прогностичної функцій теорії управління. 

Показано, що основними завданнями теорії управління військовою 

освітою є: виявлення та дослідження об’єктивних законів (закономірностей) 

управління і формулювання на їхньому ґрунті основних принципів 

управління; розкриття основних суперечностей у галузі управління; 

виявлення проблем і визначення найефективніших напрямів подальшого 

вдосконалення та розвитку системи управління, організаційних форм і 

методів управління; вивчення та узагальнення досвіду управління освітою; 

розроблення методів дослідження проблем розвитку управління військовою 

освітою, критеріїв і методів оцінки ефективності управління. Успішно 

вирішувати свої завдання теорія управління може лише за умови вироблення 

методологічних основ, які дають змогу вести дослідження ефективно, 

використовуючи системний підхід у розв’язанні проблем, що виникають. 

Зазначено, що управління військовою освітою є складовою частиною 

державного управління. Воно забезпечує взаємодію управлінських органів, 

вищих військових навчальних закладів, наукових та науково-методичних 

установ, інших організацій і установ як єдиного цілого з метою виконання 

поставлених перед ними завдань з підготовки фахівців для ЗС та інших 

військових формувань держави. 

Проблему оцінювання внутрішнього забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти у Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського пропонується розглядати окремо якості 

освіти та окремо якості освітньої діяльності. 

Якість освіти безпосередньо залежить від: 

якості самих вимог (цілі, стандарти, норми); 
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якості ресурсів (програми, кадровий потенціал, контингент слухачів, 

матеріально-технічне забезпечення, фінанси тощо); 

якості освітніх процесів (наукова та освітня діяльність, управління, 

освітні технології, що безпосередньо забезпечують підготовку фахівців). 

В вищих навчальних закладах менше застосовується поняття “якість 

освіти”, тому що воно пов’язується з державними, глобальними проблемами 

освіти. Частіше можна зустріти поняття “якість навчання”, більш притаманну 

для вищих навчальних закладів. 

Фахівцями-педагогами пропонується основними характеристиками 

якості навчання визначити якість знань і задоволеність процесом навчання 

тих, хто навчається. Вони виділяють таки характеристики якості навчання: 

прогрес того, хто навчається в набутті знань, умінь і навичок; 

навчальні навички (спостереження й пошук інформації, пошук аналогій 

і розуміння сутності, передача інформації, оцінка виконаної роботи); 

відношення до навчання, включаючи мотивацію, інтерес, здатність 

концентруватися, співробітничати й працювати продуктивно. 

Під якістю навчання розуміється характеристика освітнього процесу, 

яка визначає його стан і результативність відповідно до вимог стандарту 

вищої освіти. При цьому якість навчання сукупністю показників, що 

характеризують різні компоненти освітнього процесу і його результати. 

Головними факторами, які впливають на якість процесу навчання можуть 

бути: 

викладач – основа процесу, оскільки він передає не тільки знання, але й 

досвід, навички життєву позиці; 

той, хто навчається; 

середовище навчання; 

вивчення й реакція процесу навчання на зміну зовнішнього 

середовища; 

модульність навчання (як інструмент інноваційного процесу); 

конкурентоспроможність освітнього циклу на українському й 

закордонних ринках, що пов’язана з кваліфікацією фахівця; 

створення умов для циклічного оновлення знань у процесі життя 

людини. 

Проблема якості освіти є загальнодержавною, від якої залежить 

конкурентоспроможність держави і вихід на світовий ринок освітньої 

діяльності. Якість освіти на державному рівні досягається виконанням 

державних вимого до кадрового, навчально-методичного, матеріально-

технічного забезпечення освітнього процесу, створення дієвого та 

адекватного нормативно-правового забезпечення освітньої діяльності. 

Внутрішнім забезпеченням самої високої якості цю проблему не 

вирішить, тому пропонується зосередитись на питаннях оцінювання якості 

освітньої діяльності в університеті. На рівні університету якість освітньої 

діяльності досягається додержанням вимог до кількісного і якісного складу 

науково-педагогічних працівників, навчально-методичного забезпечення, 

планування і організації навчально-виховного процесу (забезпечення 
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якісного рівня освітньо-професійної підготовленості випускника), 

матеріально-технічного забезпечення, вивчення ринку праці для майбутніх 

випускників, аналізу їх професійної діяльності за відгуками з військ. 

Наближена об’єктивність оцінювання досягається перш за все в процесі 

порівняльного аналізу якості відповідної освіти в різних вищих навчальних 

закладах держави, регіону або галузі національної економіки. Порівнювати 

можна вищу освіту фахівців однієї галузі, яка набута в декількох вищих 

навчальних закладах. В крайньому випадку, можна порівнювати якість 

підготовки фахівців одного освітнього рівня різних ВНЗ. 

Внутрішнє забезпечення оцінювання якості освітньої діяльності в 

університеті може проводитися за такими напрямками: 

порівняння внутрішнього забезпечення освітньої діяльності в 

університеті з державними та міжнародними вимогами до освіти та освітньої 

діяльності з позиції відповідності стандартам, нормам, кадровому 

потенціалу, технологіям освітньої діяльності та ін. 

оцінювання рівня підготовленості слухачів в процесі навчання різних 

років (контрольні зрізи знань і вмінь) в залежності від змін показників 

внутрішнього забезпечення освітньої діяльності університету протягом 

визначеного часу (потребує цілеспрямованої роботи протягом декількох 

років, але дає найбільш об’єктивні дані про ефективність та якість заходів 

внутрішнього забезпечення освітньої діяльності). 

При проведенні оцінювання забезпечення якості освітньої діяльності 

може виникати потреба в певних нормах знань та вмінь слухачів, або 

еталонах. Нормування це одна з обов’язкових умов і основ результатів 

навчання, оскільки саме з ним порівнюють фактичні результати тих, хто 

навчається. 

Для здійснення процесу внутрішнього оцінювання якості освітньої 

діяльності за допомогою тестів потрібно провести достатньо якісну 

підготовку тестових завдань. Для цього необхідно дотримуватись таких 

рекомендацій: 

завдання мають бути добре впорядкованими, забезпечувати 

системність за обсягом інформації, рівнем засвоєння та структурою знань; 

зміст тестового завдання має бути обмеженим незначними порціями 

інформації, яка безпосередньо доступна для обробки та прийняття рішення; 

формулювання змісту тестового завдання має забезпечувати його 

сприйняття слухачем після першого читання; 

тестове завдання має бути осмисленим, тому воно завжди 

конструюється у вигляді твердження, а не запитування; 

у змісті завдання не повинно бути суперечливих тверджень; 

загальний час на усвідомлення змісту та на виконання одного завдання 

не має значно перевищувати часу, необхідного на його прочитання; 

слід уникати складних обчислень під час тестування – застосовувати 

тільки усний розрахунок; 

підбір тестових завдань має максимально охопити зміст навчального 

матеріалу; 
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обов’язкове проведення апробації – визначення рівня об’єктивності 

даних щодо надійності результатів, для чого залучати викладачів-експертів 

та слухачів експертів. 

Для вибору можливих варіантів оцінювання внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності університету потрібно розглянути 

цю проблему на відповідних семінарах з залученням керівництва і провідних 

фахівців університету. Результатом має стати перспективний план 

оцінювання внутрішнього забезпечення підготовки фахівців з вищою 

оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою в університеті, 

інструкція щодо проведення такого оцінювання та методичні рекомендації 

щодо аналізу результатів оцінювання внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності університету. 

Результати вивчення управління якістю підготовки фахівців з вищою 

оперативно-стратегічною та оперативно-тактичною освітою дозволяють 

виділити деякі загальні тенденції.  

До них, зокрема, належать: 

закріплення в керівних документах (статутах, настановах, концепціях, 

програмах і інших) нормативних вимог до цілей і задач діяльності 

офіцерських кадрів у військах, а також необхідності і значущості підготовки 

вихованців військових ВНЗ до успішного навчання, виховання і керівництва 

військовослужбовцями; 

зміст підготовки офіцерських кадрів у військових навчальних закладах 

включає, перш за все, оволодіння уміннями і навичками з навчання і 

виховання особового складу, розв’язання реальних проблем керівництва 

військовослужбовцями і орієнтована також на вивчення психолого-

педагогічної теорії, розуміння внутрішніх психологічних закономірностей 

педагогічних явищ і процесів у військових колективах; 

у методиці навчання основна увага викладачів вузів зосереджена на 

індивідуалізації навчання, педагогічній роботі з невеликими групами 

слухачів, широкому використанні методів індивідуальних завдань, 

самостійного пошуку інформації, розв’язанню проблемних ситуацій; 

організація військово-педагогічної підготовки передбачає як 

навчально-планові аудиторні  форми і види занять, так і стажування на 

командних посадах, самостійну діяльність по формуванню і розвитку 

педагогічних вмінь і навичок вже під час навчання у військовій школі;  

командування і науково-педагогічні працівники прагнуть створювати і 

підтримувати у ВВНЗ таку атмосферу, яка найбільше сприяє розвитку 

активності, самостійності і відповідальності слухачів за свою підготовку до 

навчання і виховання підлеглих, а також за формування у слухачів творчого 

мислення; 
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