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І Преамбула
Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 25 –
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону, спеціальність
253 – Військове управління (за видами збройних сил)
Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від
24.05.2019 р. № 724.
Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 253 “Військове
управління (за видами збройних сил)” Науково-методичної комісії № 13 з галузі
знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”
сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки
України:
ЛОБАНОВ
Анатолій
Анатолійович
Голова комісії
№ 13
ГИКАЛО Юрій
Вадимович

доктор військових наук, професор, начальник кафедри
управління військами Інституту державного військового
управління Національного університету оборони України
імені Івана Черняховського;

МОРОЗОВ Ігор
Вікторович

кандидат військових наук, доцент, заслужений працівник
освіти України, доцент кафедри управління Національної
академії Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького;

ПОЛЯКОВ
Станіслав
Юрійович

доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри
загальновійськових та правових дисциплін військовоюридичного факультету Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого;

ПОХНАТЮК
Сергій
Володимирович

кандидат військових наук, доцент, начальник кафедри
тактики факультету бойового застосування військ
Національної академії сухопутних військ імені гетьмана
Петра Сагайдачного;

РАДЗІВІЛОВ
Григорій
Данилович
заступник голови
підкомісії
ХАМУЛА Сергій
Васильович
голова підкомісії

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
технічного та метрологічного забезпечення Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації;

начальник факультету підготовки спеціалістів військової
розвідки та спеціального призначення Військової академії
(м. Одеса);

кандидат технічних наук, доцент, начальник кафедри
спеціальних дисциплін Воєнно-дипломатичної академії
імені Євгенія Березняка.
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ЯРОШ Сергій
Петрович
секретар
підкомісії

начальник кафедри тактики зенітних ракетних військ
факультету зенітних ракетних військ Харківського
університету Повітряних сил

Фахівці, залучені до розроблення стандарту:
ПУНДА Юрій
Васильович

доктор військових наук, старший науковий співробітник,
начальник кафедри стратегії національної безпеки та
оборони Інституту державного військового управління
Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського;

САЛІЙ Анатолій
Григорович

кандидат військових наук, доцент, заступник начальника
Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності
253 “Військове управління (за видами збройних сил)” Науково-методичної
комісії № 13 з Воєнних наук, національної безпеки, безпеки державного кордону
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від
02.06.2016 р.).
Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 7 від 27.09.2016 р.).
Фахову експертизу проводили:
Дробаха Григорій доктор військових наук, професор, головний науковий
Андрійович
співробітник науково-дослідного центру Національної
академії Національної гвардії України;
Жук Сергій
доктор технічних наук, професор кафедри радіотехнічних
Якович
пристроїв
і
систем
радіотехнічного
факультету
Національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут”;
Попов Михайло
доктор технічних наук, професор. заступник директора
Олексійович
Державної установи “Науковий центр аерокосмічних
досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної
академії наук України” з наукової роботи.
Методичну експертизу проводили:
Калашнікова Світлана доктор педагогічних наук, професор, директор
Андріївна
Інституту вищої освіти Національної академії
педагогічних наук України;
Таланова Жаннета
доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий
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Василівна
Захарченко Вадим
Миколайович
Стандарт розглянуто
роботодавців України.

співробітник, менеджер з аналітичної роботи
Національного Еразмус+ офісу в Україні.
доктор технічних наук, професор, проректор з науковопедагогічної роботи, Національний університет
«Одеська морська академія», Національний експерт
Міністерством

оборони

України

та

Федерацією

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та
схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 253 “Військове управління (за
видами збройних сил)” Науково-методичної комісії № 13 з Воєнних наук,
національної безпеки, безпеки державного кордону Науково-методичної ради
Міністерства освіти і науки України (протокол № 8 від 18.04.2018 р.).
Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості
вищої освіти від 16.04.2019 р. № 4.
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ІІ Загальна характеристика
Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень, вища військова оперативнотактична освіта
Ступінь
Магістр
вищої освіти
Галузь знань
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону
Спеціальність
253 Військове управління (за видами збройних сил)
Обмеження щодо
Дистанційна форма навчання не передбачена
форм навчання
Освітня кваліфікація Магістр з військового управління (зазначити назву виду,
роду Збройних Сил України, інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України)
Професійна
Офіцер оперативного рівня
кваліфікація
Кваліфікація
Ступінь вищої освіти – Магістр
в дипломі
Спеціальність – 253 Військове управління (за видами
збройних сил),
Спеціалізація – (зазначити назву)
Професійна кваліфікація – офіцер оперативного рівня
Освітня програма – (зазначити назву)
Опис предметної
Об’єктом вивчення та/або діяльності є взаємодія і
області
взаємний вплив начальників і підлеглих, експлуатація і
бойове застосування озброєння та військової техніки,
створення та читання знакових систем.
Цілі навчання – підготовка фахівців, здатних розв’язувати
складні задачі і проблеми що передбачають проведення
досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризуються невизначеністю умов і вимог у галузі
управління діями військових частин родів військ видів
збройних сил, у тому числі в ході виконання обов’язків у
складі міжвидових органів військового управління
оперативно-тактичного рівня, а також їх всебічного
забезпечення під час спільного виконання ними завдань в
операціях (бойових діях) та максимальної реалізації
оперативних (бойових) можливостей угруповань військ
(сил).
Теоретичний зміст предметної області – поняття,
концепції, принципи та методи, які використовуються для
управління військовими підрозділами в ході їх бойового
застосування, у повсякденній діяльності і під час
прогнозування ефективності їх бойового застосування.
Методи, методики та технології – загальнонаукові та
специфічні методи військової науки, інноваційні технології
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Академічні права
випускників
Працевлаштування
випускників

підготовки фахівців із вищою військовою освітою;
комунікативні прийоми наукової взаємодії, інформаційнокомунікативні технології та методики.
Інструменти та обладнання – технічні засоби навчання та
виховання; сучасні ПЕОМ, спеціалізоване програмне
забезпечення, засоби імітаційного моделювання, навчальні
автоматизовані системи управління, електронні бази даних,
польова матеріально-технічна база; сучасні зразки
озброєння та військової техніки.
Право здобуття вищої військової стратегічної освіти. Право
продовжити навчання на третьому освітньо-науковому
рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в
системі післядипломної освіти.
Посади офіцерського складу (за видами, родами
Збройних Сил України, інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України) оперативного
рівня

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня вищої
освіти:
Обсяг освітньої програми магістра у кредитах Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) становить:
освітньо-професійної програми – 90 кредитів;
освітньо-наукової програми – 120 кредитів.
Мінімум 35 % обсягу освітньої програми має бути спрямовано на забезпечення
загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю, що
визначені Стандартом вищої освіти.
ІV Перелік компетентностей випускника
Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності

Здатність розв’язувати складні задачі і практичні проблеми у
галузі воєнних наук, в питаннях управління військовими
частинами родів військ видів збройних сил та інших
військових формувань і правоохоронних органів у
повсякденній діяльності та під час спільного виконання
ними завдань в операціях угруповань військ (сил) та під час
роботи у складі міжвидових органів військового управління
із застосуванням теорії і методів воєнної науки, що
передбачає проведення досліджень та/або здійснення
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
К01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
К02. Здатність планувати та управляти часом
К03. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
К04. Здатність приймати обґрунтовані рішення
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К05. Здатність спілкуватися іноземною мовою
К06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
Фахові
К07. Здатність підтримувати належний рівень здоров’я та
компетентності
фізичної працездатності, управляти процесом фізичного
Загальновдосконалення
особового
складу
підпорядкованих
професійні
підрозділів та військових частин
компетентності за К08. Здатність здійснювати професійну діяльність з
спеціальністю
урахуванням потреб забезпечення національної безпеки та
оборони держави
К09. Здатність аналізувати та розуміти сучасний стан і
тенденції розвитку міжнародних відносин, їх вплив на
національну безпеку і оборону держави, об’єктивний
характер європейських та євроатлантичних інтеграційних
процесів, шляхи досягнення сумісності із збройними силами
країн НАТО
К10. Здатність застосовувати теорію, основні положення і
методи національної безпеки, воєнної стратегії та
оперативного
мистецтва,
управління
міжвидовими
оперативно-тактичними угрупованнями військ (сил) в
процесі нейтралізації загроз національним інтересам України
у сфері воєнної безпеки
К11. Здатність застосовувати теорію і сучасні методи
оперативного
планування
операцій
(бойових
дій)
міжвидовими оперативно-тактичними угрупованнями військ
(сил), а також здійснювати їх всебічне забезпечення під час
спільного виконання ними завдань в операціях (бойових
діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових)
можливостей угруповань військ (сил)
К12. Здатність організовувати повсякденну діяльність,
підтримувати
бойову
та
мобілізаційну
готовність
підпорядкованих підрозділів, військової частини (органу
військового управління), вживати заходів щодо відновлення
боєздатності, організовувати та керувати підготовкою
(військової частини (органу військового управління),
здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно оцінювати
досягнуті результати, узагальнювати та впроваджувати у
практику військ передовий досвід
К13. Здатність розв’язувати складні завдання і проблемні
питання управління військовими частинами родів військ видів
збройних сил у складі міжвидових органів військового
управління оперативного та тактичного рівнів
К14. Здатність розв’язувати складні завдання підготовки і
ведення операцій угруповань військ (сил)
Додатково для освітньо-наукової програми:
К.15. Здатність здійснювати дослідження форм і способів
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застосування військових частин (угруповань) військ (сил) з
урахуванням вітчизняного та зарубіжного історичного
досвіду та досвіду сучасних збройних конфліктів
V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований
у термінах результатів навчання
Шифр
результатів
Зміст результатів навчання
навчання
РН-1
Організовувати діяльність військових частин родів військ видів
збройних сил у відповідності до національного законодавства та
норм міжнародного гуманітарного права
РН-2
Організовувати військово-педагогічний та соціально-психологічний
процес у військовій частині (органі військового управління) та
управляти ним
РН-3
Володіти сучасними знаннями з філософської методології воєнної
теорії і практики, основ державницької ідеології та їхнього місця у
діяльності військового керівника та вміти застосовувати їх у
професійній діяльності
РН-4
Керувати фінансово-господарською діяльністю військової частини,
забезпечувати повноту отримання та ефективне використання
виділених ресурсів, організовувати належний облік та внутрішній
контроль і управління ризиками
РН-5
Володіти іноземною військовою термінологію в межах професійної
необхідності, вміти висловлювати власну думку і давати оцінку
подіям іноземною мовою.
РН-6
Використовувати індивідуальні особливості фізичного стану
організму, військово-прикладні рухові навички, спеціальні фізичні та
морально-вольові якості для виконання типових професійних
завдань, особисто виконувати на належному рівні фізичні вправи та
нормативи загальної, спеціальної та військово-прикладної фізичної
підготовленості
РН-7
Мати навички керування процесом фізичного вдосконалення
підлеглих військовослужбовців та організовувати визначені форми
фізичної підготовки в підпорядкованих підрозділах, військових
частинах
РНз-1
Оцінювати та аналізувати функціонування сектору безпеки і оборони
держави, використовувати результати відповідних досліджень при
прийнятті рішень
РНз-2
Розуміти основи забезпечення національної безпеки у зовнішньополітичній сфері, застосовувати відповідні знання і навички для
вирішення професійних завдань
РНз-3
Мати навички організації військово-адміністративної діяльності у
військових частинах
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РНз-4
РНз-5
РНз-6

РНз-7
РНз-8

РНз-9

Мати навички приведення військових частин у бойову готовність
(боєздатний стан)
Мати навички контролювання стану бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки військових частин
Мати навички вирішення складних завдань управління військовими
частинами родів військ видів збройних сил, інших військових
формувань та правоохоронних органів держави, підготовки і ведення
операцій угруповань (в т.ч. міжвидових) військ (сил)
Мати навички вирішення завдань у складі міжвидових органів
військового управління оперативного рівня
Використовувати сучасні методи планування і дослідження
застосування військових частин родів військ видів збройних сил, а
також угруповань військ (сил) з урахуванням вітчизняного та
зарубіжного історичного досвіду, досвіду воєнних конфліктів
сучасності, наукової літератури, баз даних та інших джерел
інформації
Використовувати сучасні методи і засоби системного аналізу,
імітаційного моделювання, збирання та оброблення інформації для
аналізу варіантів і прийняття рішень при виконанні професійних
завдань.

VІ Форми атестації здобувачів другого (магістерського) ступеня вищої
освіти
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти
Вимоги до
єдиного
державного
кваліфікаційного
іспиту
Вимоги до
кваліфікаційної
роботи

Атестація здобувачів вищої освіти зі спеціальності
253 “Військове управління (за видами збройних сил)”
здійснюється у формі єдиного державного кваліфікаційного
іспиту та публічного захисту кваліфікаційної магістерської
роботи.
Єдиний державний кваліфікаційний іспит має перевіряти
досягнення результатів навчання, визначених цим стандартом
вищої освіти.
Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання
складного науково-дослідного завдання або практичної
проблеми, що характеризується невизначеністю умов і вимог
та потребує проведення досліджень та/або здійснення
інновацій у галузі воєнних наук, в питаннях управління
військовими частинами родів військ видів збройних сил та
інших військових формувань та правоохоронних органів під
час спільного виконання ними завдань в операціях угруповань
військ (сил) в ході застосування у складі міжвидових органів
військового управління із застосуванням теорії і методів
воєнної науки.
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Кваліфікаційна магістерська робота не повинна містити
академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації.
Роботи, які виконані не за спеціальними темами, мають бути
оприлюднені на офіційному сайті вищого військового
навчального закладу (далі – ВВНЗ) або його підрозділу, або у
репозитарії закладу вищої освіти.
Рішення щодо оприлюднення таких робіт приймається
екзаменаційною комісією ВВНЗ із залученням представників
режимно-секретного
органу
з
дотриманням
вимог
законодавства України у сфері охорони державної таємниці.
VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості
вищої освіти
У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення
якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів:
1)
визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
2)
здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3)
щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних
працівників ЗВО та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на
інформаційних стендах та/або в будь-який інший спосіб;
4)
забезпечення підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних
працівників та їх оцінювання;
5)
забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, у тому числі самостійної роботи здобувачів вищої освіти за кожною
освітньою програмою;
6)
забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
освітнім процесом;
7)
забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої
освіти та кваліфікації;
8)
забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного
плагіату у наукових працях працівників ЗВО і здобувачів вищої освіти;
9)
інших процедур і заходів.
Система забезпечення ВНЗ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти
(система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО оцінюється
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або
акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення
якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення
якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти та міжнародним стандартом і рекомендаціям
щодо забезпечення якості вищої освіти.
VIII Перелік нормативних документів, на яких базується Стандарт
вищої освіти
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1.
Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту” [Режим
доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
2.
Закон України від 05.09.2017 р. “Про освіту” – [Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19].
3.
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 “Про
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка
здобувачів
вищої
освіти”
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п].
4.
Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 354 “Про
затвердження переліку спеціальностей, за якими проводиться єдиний державний
кваліфікаційний іспит для здобуття ступеня магістра” [Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 354-2018-п].
5.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 “Про
затвердження
Національної
рамки
кваліфікацій”
[Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п].
6.
Національний класифікатор України: “Класифікація видів економічної
діяльності” ДК 009: 2010 [Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/].
7.
Національний
класифікатор
України:
“Класифікатор
професій”
ДК 003: 2010ДК 003:2010 [Режим доступу: http://www.dk003.com].
8.
Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти.
Затверджені Наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017
року № 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 21 грудня
2017 року № 1648).
9.
Наказ Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472 “Про
затвердження Положення про екзаменаційні комісії вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.09.2015 за
№ 1141/27586.
10. Наказ Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України від 22.02.2016 № 95 “Про затвердження Концепції підготовки Збройних
Сил України”.
Генеральний директор директорату
вищої освіти і освіти дорослих

О. І. Шаров
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Пояснювальна записка до стандарту вищої освіти
Матрицю відповідності компетентностей, визначених у СВО, дескрипторам
Національної рамки кваліфікацій (далі – НРК) наведено у табл. 1.
У табл. 2, 3 наведено матриці відповідності визначених СВО результатів
навчання та загальних і професійних компетентностей відповідно.
Таблиця 1. Матриця відповідності визначених СВО компетентностей
дескрипторам НРК

К01
К02
К03
К04
К05
К06
К07

К08

К09

К10

Автономія та
відповідальність

ІК-1

2
3
Інтегральна компетентність
Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми
у галузі воєнних наук, в питаннях управління військовими
частинами родів військ видів збройних сил та інших військових
формувань та правоохоронних органів під час спільного
виконання ними завдань в операціях (бойових діях) угруповань
+
військ (сил) та під час роботи у складі міжвидових органів
військового управління із застосуванням теорії і методів воєнної
науки, що передбачає проведення самостійних досліджень і
здійснення інновацій у предметній галузі
Загальні компетентності
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
+
Здатність планувати та управляти часом
+
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо
+
Здатність приймати обґрунтовані рішення в складних і
непередбачуваних умовах
Здатність спілкуватися іноземною мовою
+
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні
+
Фахові компетентності
Загально-професійні компетентності за спеціальністю (ПК)
Здатність підтримувати належний рівень здоров’я та фізичної
працездатності засобами фізичної підготовки, управляти
процесом
фізичного
вдосконалення
особового
складу
підпорядкованих підрозділів та військових частин
Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням
+
потреб забезпечення національної безпеки та оборони держави
Здатність аналізувати та розуміти сучасний стан і тенденції
розвитку міжнародних відносин, їх вплив на національну безпеку
і оборону держави, об’єктивний характер європейських та
+
євроатлантичних інтеграційних процесів, шляхи досягнення
сумісності із збройними силами країн НАТО
Здатність застосування основ національної безпеки, воєнної
+
стратегії та оперативного мистецтва, теорії управління

Комунікація

1

Зміст

Уміння

Шифр

Знання

Класифікація компетентностей за НРК

4

5

6

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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К11

К12

К13
К14
К 15

міжвидовими оперативно-тактичними угрупованнями військ
(сил) в процесі нейтралізації загроз національним інтересам
України у сфері воєнної безпеки
Здатність застосування основ оперативного планування операцій
(бойових
дій)
міжвидовими
оперативно-тактичними
угрупованнями військ (сил), а також їх всебічного забезпечення
під час спільного виконання ними завдань в операціях (бойових
діях) та максимальної реалізації оперативних (бойових)
можливостей угруповань військ (сил)
Здатність організовувати повсякденну діяльність, підтримувати
бойову та мобілізаційну готовність підпорядкованих підрозділів,
військової частини (органу військового управління), вживати
заходів щодо відновлення боєздатності, організовувати та
керувати підготовкою (військової частини (органу військового
управління), здійснювати контроль за її ходом, об’єктивно
оцінювати
досягнуті
результати,
узагальнювати
та
впроваджувати у практику військ передовий досвід
Здатність розв’язувати складні завдання і проблемні питання
управління військовими частинами родів військ видів збройних сил у
складі міжвидових органів військового управління оперативного та
тактичного рівнів
Здатність розв’язувати складні завдань і підготовки і ведення
операцій угруповань військ (сил),
Здатність здійснювати дослідження форм і способів застосування
військових частин (угруповань) військ (сил) з урахуванням
вітчизняного та зарубіжного історичного досвіду та досвіду
сучасних збройних конфліктів

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Таблиця 2. Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та загальних компетентностей
Програмні результати навчання
Шифр

Зміст

1

2
Організовувати діяльність військових частин родів військ видів
збройних сил у відповідності до національного законодавства та
норм міжнародного гуманітарного права
Організовувати
військово-педагогічний
та
соціальнопсихологічний процес у військовій частині (органі військового
управління) та управляти ним
Володіти сучасними знаннями з філософської методології воєнної
теорії і практики, основ державницької ідеології та їхнього місця у
діяльності військового керівника та вміти застосовувати їх у
професійній діяльності
Керувати
фінансово-господарською
діяльністю
військової
частини, забезпечувати повноту отримання та ефективне
використання виділених ресурсів, організовувати належний облік
та внутрішній контроль і управління ризиками
Володіти іноземною військовою термінологію в межах
професійної необхідності, вміти висловлювати власну думку і
давати оцінку подіям іноземною мовою.
Використовувати індивідуальні особливості фізичного стану
організму, військово-прикладні рухові навички, спеціальні фізичні
та морально-вольові якості для виконання типових професійних
завдань, особисто виконувати на належному рівні фізичні вправи
та нормативи загальної, спеціальної та військово-прикладної
фізичної підготовленості
Мати навички керування процесом фізичного вдосконалення
підлеглих військовослужбовців та організовувати визначені
форми фізичної підготовки в підпорядкованих підрозділах,
військових частинах

РН-1
РН-2

РН-3

РН-4

РН-5

РН-6

РН-7

Компетентності
Загальні компетентності
Інтегральна компетентність
К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07
3
Здатність
розв’язувати
складні
завдання
та
практичні проблеми у
галузі воєнних наук, в
питаннях
управління
військовими
частинами
родів
військ
видів
збройних сил та інших
військових формувань та
правоохоронних
органів
під
час
спільного
виконання ними завдань в
операціях (бойових діях)
угруповань військ (сил) та
під час роботи у складі
міжвидових
органів
військового управління із
застосуванням теорії і
методів воєнної науки, що
передбачає
проведення
самостійних досліджень і
здійснення інновацій у
предметній галузі

4

+

5

6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

8

9

10

+

+

+

+

+

+

+

+
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Таблиця 3. Матриця відповідності визначених СВО результатів навчання та загально-професійних компетентностей за
спеціальністю
Програмні результати навчання
Шифр

Зміст

1
РНз-1

2
Оцінювати та аналізувати функціонування сектору безпеки і
оборони держави, використовувати результати відповідних
досліджень при прийнятті рішень
Розуміти основи забезпечення національної безпеки у
зовнішньо-політичній сфері, застосовувати відповідні знання і
навички для вирішення професійних завдань
Мати
навички
організації
військово-адміністративної
діяльності у військових частинах
Мати навички приведення військових частин у бойову
готовність (боєздатний стан)
Мати навички контролювання стану бойової та мобілізаційної
готовності, бойової підготовки військових частин
Мати навички вирішення складних завдань управління
військовими частинами родів військ видів збройних сил,
інших військових формувань та правоохоронних органів
держави, підготовки і ведення операцій угруповань військ
(сил)
Мати навички вирішення завдань у складі міжвидових органів
військового управління оперативного рівня
Мати навички використання сучасних методів планування і
дослідження форм і способів застосування військових частин
родів військ видів збройних сил, а також угруповань військ
(сил) з урахуванням вітчизняного та зарубіжного історичного
досвіду, досвіду воєнних конфліктів сучасності, наукової
літератури, баз даних та інших джерел інформації
Мати навички використання сучасних методів і засобів
системного аналізу, імітаційного моделювання, збирання та
оброблення інформації для аналізу варіантів і прийняття
рішень при виконанні професійних завдань

РНз-2
РНз-3
РНз-4
РНз-5
РНз-6

РНз-7
РНз-8

РНз-9

Компетентності
Інтегральна
компетентність
3
Здатність розв’язувати
складні завдання та
практичні проблеми у
галузі воєнних наук, в
питаннях
управління
військовими частинами
родів
військ
видів
збройних сил та інших
військових формувань
та
правоохоронних
органів
під
час
спільного
виконання
ними
завдань
в
операціях
(бойових
діях) угруповань військ
(сил) та під час роботи у
складі
міжвидових
органів
військового
управління
із
застосуванням теорії і
методів воєнної науки,
що
передбачає
проведення самостійних
досліджень і здійснення
інновацій у предметній
галузі

Професійні компетентності
К08 К09 К10 К11 К12 К13 К14 К 15
4
5
6
7
8
+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

