
 

ПІДГОТОВКА ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

В НАЦІОНАЛЬНОМУ АВІАЦІЙНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ  

НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

 

 

ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 
 

1. Загальна інформація 

Професійна кваліфікація  Офіцер запасу 
(тактичний рівень військової освіти) 

Обсяг програми Не менше ніж 29 кредитів ЄКТС  

Категорія осіб, які 
залучаються до військової 
підготовки 

Громадяни України (далі – громадяни), які мають або 
здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, 
придатні до військової служби за станом здоров’я та 
морально діловими якостями. 

2. Мета програми військової підготовки 

Підготовка всебічно розвинутих і висококваліфікованих офіцерів запасу, які є 
компетентними у своїй спеціальності, здатні нести особисту й професійну відповідальність 
за свої дії, професійний розвиток підлеглого особового складу, а також здатні до 
подальшого навчання з визначеним рівнем автономності. 

3. Характеристика програми військової підготовки 

Предметна область Програма військової підготовки складається з таких 
основних компонентів: взаємодія та взаємний вплив 
начальників, підлеглих та товаришів по службі; тактика дій 
частин та підрозділів Сухопутних військ, авіації Повітряних 
Сил Збройних Сил України, їх озброєння та техніка; основи 
управління військами в різних видах бою та під час їх 
повсякденної діяльності; експлуатація та бойове 
застосування озброєння та військової техніки. 

Орієнтація програми 
військової підготовки 

Програма базується на вивчені основних понять, концепцій 
та принципів, які використовуються при управлінні 
військовими підрозділами (за видами Збройних Сил) в ході 
їх бойового застосування та у повсякденній діяльності, 
прогнозування ефективності їх бойового застосування. 
Випускник має оволодіти компетентностями, у рамках яких 
можлива подальша професійна кар’єра в обраній військовій 
галузі. 

Особливості програми Заочна, дистанційна  форми навчання не передбачені. 

4. Первинні посади, на які можуть призначатись випускники та можливості для 
подальшого навчання 

Первинні посади Відповідно кваліфікаційній характеристиці згідно обраної 
військової спеціальності. 

Можливості для 
подальшого навчання 

Магістерські програми з отриманням професійної 
кваліфікації офіцер оперативно-тактичного рівня (під час 
проходження військової служби у встановленому порядку). 



 

5. Викладання та оцінювання 

Викладання та 
навчання 

Лекції, групові заняття, семінарські заняття, практичні заняття, 
групові вправи, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, 
консультації, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань з розділів навчальної дисципліни тощо. 

Практична підготовка Практичні заняття, групові вправи, практичне відпрацювання 
нормативів та завдань, тактичні (тактико-спеціальні) заняття, 
комплексні практичні заняття, навчальний збір тощо. 
Активні та інтерактивні методи навчання (комп’ютерне 
моделювання, ролеві ігри, активне проектування, психологічні 
тренінги), форми та методи бойової підготовки 
військовослужбовця, методи та методики навчання підлеглого 
особового складу, методи психологічної підготовки особового 
складу, технології навчання та виховання підлеглого особового 
складу. 

Оцінювання Вхідний контроль, поточний контроль, самоконтроль, 
модульний (рубіжний) контроль (модульне тестування), 
семестровий контроль (контрольна робота), підсумковий 
контроль (диференційований залік, екзамен), державна атестація 
(випускний екзамен). 

6. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Структура та чисельність кафедри військової підготовки 
визначається наказом Міністерства оборони України від 
23.02.2018 р. № 82 «Про затвердження Типових нормативів для 
розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових 
навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів 
вищої освіти та військових ліцеїв». 
Для реалізації програми військової підготовки нормативна 
чисельність громадян, які проходять військову підготовку за 
програмою підготовки офіцерів запасу, на одну штатну посаду 
науково-педагогічного працівника – 25 осіб. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Перелік основних зразків ОВТ, іншого військового навчального 
майна, що використовується для забезпечення навчального 
процесу та військової підготовки з розрахунку на одну 
навчальну групу (взвод) визначається програмою підготовки. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Методичні матеріали за всіма видами навчальних занять,  
контрольних заходів, їх форми та змісту, джерела інформації та 
інформаційні ресурси в Інтернеті, підручники; навчальні 
посібники, навчально-наочні посібники, навчально-методичні 
посібники; словники; енциклопедії; довідники тощо. 

7. Академічна мобільність 

Навчання іноземних 
громадян 

Навчання іноземних громадян не передбачено. 

 
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

На військову підготовку громадян відводиться 29 кредитів ЄКТС загальним бюджетом 870 
годин, з яких 435 годин – заняття під керівництвом науково-педагогічних працівників і 435 
годин –  самостійна робота. 

Для вивчення окремих розділів програми військової підготовки (під керівництвом 
науково-педагогічних працівників) у ВНП ЗВО за відповідною військово-обліковою 



спеціальністю відводиться навчального часу:  
210 годин (7 кредитів ЄКТС) на Загальновійськову підготовку; 
90 годин (3 кредити ЄКТС) на Організацію та методику роботи з особовим складом; 
240 годин (8 кредитів ЄКТС) на Тактичну і тактико-спеціальна підготовку; 
330 годин (11 кредитів ЄКТС) на Військово-технічну і військово-спеціальну підготовку. 
В ході проведення військової підготовки головна увага приділяється вивченню 

громадянами досвіду, набутого підрозділами Збройних Сил України в бойових діях під час 
участі в проведенні АТО/ООС, багатонаціональних навчаннях, миротворчих місіях і 
міжнародних програмах з метою формування у них високих морально-психологічних, 
військово-професійних та лідерських якостей (твердість характеру, адекватна оцінка загрози з 
боку противника, розуміння спроможності підпорядкованого підрозділу в реальному бою, 
підвищена стресостійкість, здатність швидко адаптуватись до швидкоплинної обстановки, 
впевненість у своїх діях, особиста мужність) для подальшого виконання військового обов’язку 
за призначенням. 

Громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та 
пройшли теоретичний курс навчання з військової підготовки у ВНП ЗВО, залучаються до 
проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору. Навчальний 
збір проводиться у військових частинах або у ВНП (ВВНЗ). Проведення збору є завершальним 
етапом військової підготовки громадян, тривалість якого становить 30 діб. 

Контроль якості військової підготовки громадян здійснюється шляхом складання ними 
заліків та екзаменів.  

Випускний екзамен є кінцевим підсумковим контрольним заходом програми військової 
підготовки, який проводиться з метою визначення фактичної відповідності якості підготовки 
громадян вимогам до військових фахівців, визначених кваліфікаційною характеристикою 
офіцерів запасу за цією військово-обліковою спеціальністю.  

Перед початком військової підготовки з громадянами вивчаються вимоги щодо 
забезпечення збереження ними державної таємниці та захисту інформації з обмеженим 
доступом. 

 

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ 
 

Шифр 
модуля 

Компоненти програми військової підготовки 
Загальний 

обсяг кредитів 

Розділ 1. Загальновійськова підготовка 

Перелік модулів загально-професійної підготовки 

1.1. Статути Збройних Сил України та стройова підготовка 1,5 

1.2. Стрілецька зброя та вогнева підготовка 2,5 

1.3. Військова топографія 1,0 

1.4. Тактична медицина 1,0 

1.5. Запобігання корупції та виховання доброчесності 

військовослужбовців 

1,0 

Розділ 2. Організація та методика роботи з особовим складом 

Перелік модулів загально-професійної підготовки 

2.1. Методика роботи з особовим складом 1,5 

2.2. Воєнна історія України 1,0 

2.3. Основи політичних і правових знань 0,5 

Розділ 3. Тактична та тактико-спеціальна підготовка 

Перелік модулів військово-професійної підготовки 

3.1. Загальна тактика (тактична підготовка) 4,0 

3.2. Тактика авіації Повітряних Сил 2,0 

3.3. Тактико-спеціальна підготовка 2,0 

Розділ 4. Військово-технічна та військово-спеціальна підготовка 

4.1. Військово-технічна підготовка 3,5 

4.2. Військово-спеціальна підготовка 7,5 

Усього за програмою кредитів 29 



Шифр 
модуля 

Компоненти програми військової підготовки 
Загальний 

обсяг кредитів 

Комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-

професійної підготовки та тактичної медицини 

138 годин 

Навчальний збір 184 години, з них 18 годин на 

випускний екзамен 

 
ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

 

Бойове застосування змішаних частин і підрозділів зв’язку (крім підрозділів і військових частин 

зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації). 

Організація захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних 

системах. 

Організація забезпечення військ (сил) пальним та мастильними матеріалами. 

Організація військових сполучень і військових перевезень. 

Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті. 

Організація забезпечення авіаційно-технічним майном. 

Експлуатація та ремонт літаків, вертольотів та авіаційних двигунів. 

Бортова експлуатація вертольотів і авіаційних двигунів. 

Експлуатація та ремонт безпілотних авіаційних комплексів. 

Експлуатація та ремонт авіаційного озброєння. 

Експлуатація та ремонт авіаційного ракетного озброєння. 

Експлуатація та ремонт авіаційного устаткування літаків і вертольотів. 

Експлуатація та ремонт радіоелектронного устаткування літаків, вертольотів і авіаційних ракет. 

Експлуатація та ремонт киснево-газових та інших засобів аеродромно-технічного 

обслуговування літаків і вертольотів. 

Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів забезпечення польотів авіації. 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд спеціального та загальновійськового 

призначення. 

Експлуатація та ремонт літаків і авіаційних двигунів. 


