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I. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

Зі спеціальності – 251 Державна безпека  

За спеціалізацією – Забезпечення державної безпеки підрозділами 

Національної гвардії України 

 

1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти  

Київський інститут Національної гвардії 

України  

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти – Бакалавр  

Спеціальність – 251 Державна безпека  

Спеціалізація − Забезпечення державної безпеки 

підрозділами Національної гвардії України 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Забезпечення державної безпеки підрозділами 

Національної гвардії України 

Тип диплома та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність 

акредитації 
Сертифікат про акредитацію освітньої програми 

дійсний до 02.03.2023 

Рівень з НРК Шостий рівень Національної рамки кваліфікацій  

Передумови Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 251 «Державна безпека» на основі 

повної загальної середньої освіти, освітнього ступеня 

молодшого бакалавра або освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра зі 

спеціальності 251 «Державна безпека», здійснюється 

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

з дотриманням вимог щодо мінімального конкурсного 

балу, який встановлюється Умовами прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти на відповідний 

рік вступу для спеціальностей галузі знань 25 «Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного 

кордону» 

Мова викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
Немає 

2. Мета освітньо-професійної програми 

Здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців, які можуть 

займати первинні офіцерські посади в підрозділах Національної гвардії 

України, інших військових формуваннях сектору безпеки та оброни, що 

володіють необхідними компетентностями, вміють системно та інноваційно 
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мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в умовах 

динамічних змін та сучасних викликів  для виконання функцій забезпечення 

державної безпеки 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єкт вивчення: державна безпека, як 

категорія захищеності державного суверенітету, 

територіальної цілісності і демократичного 

конституційного ладу та інших життєво важливих 

національних інтересів від реальних і потенційних 

загроз невоєнного характеру.  

Цілі навчання: підготовка 

висококваліфікованих фахівців – офіцерів, які є 

компетентними в специфічних питаннях військового 

управління підрозділами ланки взвод, рота та зданими 

виконувати завдання за призначеннями в підрозділах 

Національної гвардії України, інших відомствах 

(формуваннях) сил безпеки та сил оборони, а також  

організаціях, підприємствах всіх форм власності для 

реалізації завдань забезпечення державної безпеки.  

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; виконання 

підрозділами Національної гвардії функцій із 

забезпечення державної безпеки та оборони держави.  

Методи, методики та технології: здобувач має 

оволодіти методами, методиками та технологіями:  

вирішення завдань у сфері військового 

управління загальнонаукові та специфічні методи 

правоохоронної діяльності забезпечення державної 

безпеки; 

комплексного застосування озброєння, бойової 

та спеціальної техніки, спеціальних, технічних та 

інженерно-технічних засобів;  

системного підходу до вирішення завдань 

державної та громадської безпеки; 

інформаційно-комунікативні технології.  

Інструменти та обладнання: сучасне 

озброєння та військова техніка підрозділів 

Національної гвардії України, спеціальне обладнання, 

прикладне програмне забезпечення персональних 

електронних обчислювальних машин за профілем 

діяльності 
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Орієнтація освітньої 

програми 

Забезпечення державної безпеки підрозділами 

Національної гвардії України 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Професійна підготовка фахівця в галузі 

Спеціальна освіта в галузі 25 «Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону» за 

спеціальністю 251 «Державна безпека».  

Ключові слова: державна безпека; національна 

безпека; воєнна безпека; громадська безпека і 

порядок; воєнні дії; Національна гвардія України; 

сектор безпеки і оборони; правоохоронні органи 

Особливості 

програми 

Програма є практично-орієнтована.  

Особливістю програми є здійснення підготовки 

військових фахівців у сфері державної безпеки для 

виконання правоохоронних функцій в складі сил 

безпеки у мирний час та виконання службово-бойових 

завдань у складі сил оборони держави під час 

воєнного стану. Для досягнення мети освітньо-

професійної програми вона складена таким чином, що 

реалізовуючи її здобувач формує компетентності 

визначені стандартом вищої освіти України зі 

спеціальності 253 «Військове управління (за видами 

збройних сил)» шляхом запровадження базового та 

фахового курсів тактичного рівня (L-1А, L-1В). Це дає 

можливість присвоїти йому кваліфікацію «офіцер 

тактичного рівня», що відповідає очікуванням 

замовника на підготовку фахівців (представника 

роботодавця) – Міністерства внутрішніх справ 

України та Головного управління Національної гвардії 

України. 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Посади призначення Посади офіцерського складу частини 

(підрозділу) Національної гвардії України (за видами, 

родами  Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України) 

тактичного рівня. 

Подальше навчання Продовження навчання на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти та військової освіти, зокрема 

навчання за освітньою програмою курсу професійної 

військової освіти офіцерського складу тактичного 

рівня (командно-штабного курсу тактичного рівня L-

2). 

5. Викладання та оцінювання 
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Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентричне, 

проблемноорієнтоване та самонавчання. Система 

методів навчання базується на принципах системності, 

студентоцентричності. Основними підходами при 

викладанні та навчанні є бінарність, технологічність, 

дискретність. Основні види занять: лекції, групові, 

семінарські, практичні заняття, самостійна робота. 

Використовуються інтерактивні методи навчання: 

проекти, дискусії, презентації, вікторини, ділові та 

рольові ігри, ситуативне моделювання. 

Оцінювання  Контрольні заходи здійснюються протягом 

семестру та охоплюють: діагностичний (вхідний), 

поточний контроль (складається з оцінювання 

аудиторної, індивідуальної та самостійної роботи) та 

підсумковий контроль (залік/екзамен). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та вирішувати практичні проблеми при 

виконанні завдань підрозділами Національної гвардії 

України за призначенням із застосуванням сучасних 

теорій і методів військових наук та управління і 

характеризується комплексністю та невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК 4. Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово, здійснювати ефективну 

комунікацію відповідно до завдань та умов 

професійної діяльності.  

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК6. Здатність використовувати інформаційні 

та комунікаційні технології.  

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК8. Здатність бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства; усвідомлення 
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цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідності його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні 

можливості та гендерні проблеми.  

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати 

моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК14. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК15. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК16. Здатність діяти соціально відповідально 

та свідомо.  

ЗК17. Здатність приймати обґрунтовані 

рішення.  

ЗК18. Здатність до адаптації та дії в новій 

ситуації.  

ЗК19. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК20. Визначеність і наполегливість щодо 

вирішення поставлених завдань і взятих обов’язків.  

ЗК21. Здатність мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети. 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності  

СК1. Здатність застосовувати знання з основ 

теорії та філософії права, знання і розуміння 

структури правничої професії та її ролі у суспільстві.  

СК2. Здатність здійснювати професійну 

діяльність у сферах національної та державної безпеки.  

СК3. Цінування та повага до гідності людини як 

найвищої соціальної цінності, розуміння її правової 

природи.  

СК4. Здатність застосовувати Конвенцію про 

захист прав людини та основоположних свобод, а 

також прецедентну практику Європейського суду з 

прав людини.  

СК5. Здатність застосовувати норми та 

інститути міжнародного публічного права, а також 

міжнародного приватного права.  
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СК6. Здатність аналізувати та оцінювати 

сучасний стан і  тенденції розвитку міжнародних 

відносин та проблеми міжнародної безпеки, їх вплив 

на сфери державної  безпеки.  

СК7. Здатність застосовувати норми та 

інститути права, щонайменше з таких галузей, як: 

конституційне право, адміністративне право, 

кримінальне право.  

СК8. Здатність застосовувати правові принципи 

та доктрини.  

СК9. Здатність використовувати бази даних 

органів юстиції та інформаційні технології необхідні 

під час здійснення юридичної діяльності.  

СК10. Здатність використовувати різноманітні 

інформаційні джерела для повного та всебічного 

встановлення певних обставин.  

СК11. Здатність використовувати понятійно-

категоріальний апарат теорії державної безпеки, 

аналізувати та розвивати структуру системи 

забезпечення державної безпеки та принципи її 

функціонування.  

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми 

та обґрунтовувати правові позиції.  

СК13. Здатність до критичного та системного 

аналізу правових явищ.  

СК14. Здатність організації та виконання 

службових та бойових завдань покладених на 

підрозділи Національної гвардії України у взаємодії з 

іншими суб’єктами сектору безпеки та оброни.  

СК15. Здатність до самостійної підготовки 

проектів актів правозастосування.  

СК16. Здатність до логічного, критичного і 

системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

Військово-професійні 

компетентності 

(ВПК) 

ВПК1. Здатність планувати, організовувати і 

вести бій підрозділом (за видами, родами Збройних 

Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України).  

ВПК2. Здатність здійснювати всебічне 

забезпечення підрозділу (за видами, родами Збройних 

Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України) в ході бойового 

застосування та повсякденної діяльності.  

ВПК3. Здатність оцінювати противника та 

прогнозувати найбільш імовірні варіанти його дій при 
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вирішенні бойових завдань в різних видах бою.  

ВПК4. Здатність здійснювати морально-

психологічне забезпечення діяльності військового 

підрозділу.  

ВПК5. Здатність виконувати комп’ютерні 

обчислення щодо оцінки ефективності бойового 

застосування і забезпечення повсякденної діяльності 

підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, 

інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України).  

ВПК6. Здатність опановувати знання в інших 

галузях професійної діяльності, здійснювати пошук, 

аналізувати та надавати критичну оцінку інформації з 

різних джерел.  

Військово-спеціальні 

компетентності  за 

спеціалізацією (ВСК) 

ВСК1. Здатність управляти підрозділом (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України) в ході бойового застосування та 

повсякденної діяльності на основі знань і розуміння 

правових засад функціонування держави і основ 

законодавства України, системи забезпечення 

національної безпеки України, сутності та основних 

питань етики збройної боротьби, професії офіцера.  

ВСК2. Здатність застосовувати штатне 

озброєння та військову техніку підрозділу (за видами, 

родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України).  

ВСК3. Здатність визначати (ідентифікувати) та 

описувати зразки озброєння та військової техніки 

армій держав-членів НАТО і противника на основі 

знань їх основних технічних характеристик і 

розуміння способів їх дій.  

ВСК4. Здатність здійснювати водіння і технічне 

обслуговування базових машин підрозділу (за видами, 

родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України), 

організувати їх підготовку до маршу.  

ВСК5. Здатність працювати автономно та в 

команді (включаючи навички лідерства), виконуючи 

посадові обов’язки в ході бойового застосування та 

повсякденної діяльності підрозділу (за видами, родами 

Збройних Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України).  

ВСК6. Здатність переносити тривалі 

різнопланові фізичні навантаження. 
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7 – Програмні результати навчання 

Загальна та 

професійна  

підготовка 

ПР 1. Застосовувати Кодекс честі офіцера, 

дотримуватись морально-етичних норм поведінки, 

створювати атмосферу довіри, взаємоповаги, 

доброзичливості і толерантності у військовому 

колективі, діяти соціально відповідально та свідомо, 

дотримуватись правил військового етикету. 

ПР 2. Знати  нормативно-правові засади 

забезпечення національної безпеки України, виявляти 

знання і розуміння принципів функціонування 

системи забезпечення державної безпеки. 

ПР 3. Знати та розуміти: правові засади 

функціонування держави; системи забезпечення 

національної (державної) безпеки України та основні 

принципи її функціонування; структуру сектору 

безпеки та оборони держави, особливості 

функціонування і взаємодії його складових. 

ПР 4. Застосовувати системний аналіз для 

вирішення завдань забезпечення державної безпеки, 

покладених на підрозділи Національної гвардії 

України, сектору безпеки та оброни. 

ПР 5. Застосовувати вітчизняний досвід 

забезпечення державної безпеки з урахуванням теорії

 державної безпеки під час здійснення 

професійної діяльності. 

ПР 6. Аналізувати і прогнозувати суспільні 

явища й процеси, виділяти нормативно-правові засади 

забезпечення національної безпеки України, питання 

правового регулювання ведення збройної боротьби.  

ПР 7. Синтезувати спектр заходів та підходів, 

що можуть використовуватись для вирішення 

проблем, пов’язаних з викликами державній безпеці. 

ПР 8. Володіти необхідними навичками 

виконання обов’язків на первинних офіцерський 

посадах (ланки взвод-рота), вмілому вирішенню 

найбільш характерних ситуаційних питань та завдань, 

які виникають в процесі службово-бойової діяльності 

підрозділів Національної гвардії України. 

ПР 9. Знати основи організації та методики 

проведення занять з бойової підготовки військового 

підрозділу, навчання підлеглого особового складу. 

Організовувати діяльність військового колективу, 

проводити заходи його бойового злагодження, 

забезпечувати професійний розвиток особового 

складу, досягнення поставлених цілей. 
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ПР 10. Вільно спілкуватись державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово, із 

застосуванням правничої термінології. 

ПР 11. Складати та узгоджувати план власного 

прикладного дослідження і самостійно збирати 

матеріали за визначеними джерелами. 

ПР 12. Спілкуватися та працювати в команді з 

представниками інших професійних груп різного 

рівня, з військовослужбовцями з інших країн, беручи 

до уваги різні термінологію, знання та розуміння своїх 

колег з відповідних питань. 

ПР 13. Забезпечувати дотримання принципу 

гендерної рівності під час здійснення професійної 

діяльності. 

ПР 14. Знати та використовувати історичний 

досвід війн та воєнних конфліктів, підтримувати 

традиції Збройних сил України та правоохоронних 

органів. 

ПР 15. Знати та розуміти основи законодавства, 

особливості реалізації та застосування норм 

матеріального і процесуального права. 

ПР 16. Працювати в команді, забезпечуючи 

виконання завдань команди. 

ПР 17. Адаптуватись до швидких змін 

обстановки та діяти в новій ситуації.  

ПР 18. Застосовувати психолого-педагогічні 

основи управлінської та виховної діяльності, методи 

психодіагностики особистості, вивчення соціально-

психологічних явищ у військових колективах, 

контролювати стан військової дисципліни, 

здійснювати морально-психологічне забезпечення і 

мотивувати особовий склад під час виконання завдань 

за призначенням. 

ПР 19. Демонструвати творче та гнучке 

мислення, здатність до самооцінки,  наполегливість, 

активність, комунікабельність, стресостійкість, 

навички самоконтролю, особисту мотивацію на 

військову службу. 

ПР 20. Аналізувати складні питання історії, 

закономірності, тенденції та проблемні питання 

розвитку культури України в їх діалектичному 

взаємозв’язку. 

ПР 21. Володіти достатніми знаннями і 

розумінням сутності та основних питань етики 

збройної боротьби, визначення універсальних 
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моральних норм в аспекті поведінки учасників 

збройної боротьби. 

ПР 22. Проводити збір і інтегрований аналіз 

матеріалів з різних джерел. 

ПР 23. Мати базові навички риторики. 

ПР 24. Застосовувати вітчизняний досвід 

забезпечення державної безпеки під час здійснення 

професійної діяльності. 

ПР 25. Знати та розуміти основи міжнародного 

права, структуру міжнародних організацій та засади їх 

діяльності з питань забезпечення глобальної безпеки у 

світі. Оцінювати вплив рішень іноземних держав та 

міжнародних організацій на стан дотримання 

національних інтересів України та забезпечення її 

державної безпеки.  

Військово-професійна 

підготовка 

РНвп1. Планувати, організовувати і 

застосовувати навички ведення бою підрозділом (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України).  

РНвп2. Знати та розуміти процеси всебічного 

забезпечення підрозділу (за видами, родами Збройних 

Сил України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України) в ході бойового 

застосування та повсякденної діяльності.  

РНвп3. Оцінювати противника та прогнозувати 

найбільш імовірні варіанти його дій при вирішенні 

бойових завдань в різних видах бою.  

РНвп4. Підтримувати сприятливий морально-

психологічний клімат і психологічно готувати 

особовий склад підрозділу до дій в екстремальних 

умовах.  

РНвп5. Виконувати комп’ютерні обчислення 

щодо оцінки ефективності бойового застосування і 

забезпечення повсякденної діяльності підрозділу (за 

видами, родами Збройних Сил України, інших 

військових формувань, утворених відповідно до 

законів України) з використанням відповідного 

програмного забезпечення.  

РНвп6. Володіти методичними навичками, 

навичками саморозвитку і самоосвіти протягом життя, 

вивчення та використання передового досвіду 

професійної діяльності.  

Військово-спеціальна 

підготовка 

РНвс 1. Знати та розуміти процеси управління 

підрозділом (за видами, родами Збройних Сил 
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 України, інших військових формувань, утворених 

відповідно до законів України) в ході підготовки і 

ведення бою та у повсякденній діяльності.  

РНвс 2. Застосовувати штатне озброєння та 

військову техніку підрозділу (за видами, родами 

Збройних Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України), знати його 

тактико-технічні характеристики.  

РНвс 3. Демонструвати навички захисту себе і 

забезпечення захисту особового складу, озброєння та 

військової техніки підрозділу (за видами, родами 

Збройних Сил України, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України) в бою.  

РНвс 4. Визначати та описувати основні технічні 

характеристики озброєння та військової техніки армій 

держав-членів НАТО і противника, способи їх дій.  

РНвс 5. Підтримувати озброєння та військову 

техніку в постійній готовності до виконання завдань за 

призначенням, здійснювати водіння та технічне 

обслуговування базових машин підрозділу (за видами, 

родами Збройних Сил України, інших військових 

формувань, утворених відповідно до законів України), 

організовувати підготовку їх до маршу.  

РНвс 6. Працювати автономно та в команді, 

виконуючи обов’язки за посадою призначення в ході 

бойового застосування і повсякденної діяльності 

підрозділу (за видами, родами Збройних Сил України, 

інших військових формувань, утворених відповідно до 

законів України), мати навички лідерства.  

РНвс 7. Переносити тривалі різнопланові фізичні 

навантаження, пов’язані з виконанням службових 

обов’язків, володіти достатніми знаннями та 

навичками для організації фізичної підготовки і 

спортивно-масової роботи в підрозділі. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Науково-педагогічні працівники КІ НГУ які 

викладають за освітньою програмою відповідають 

вимогам Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 № 365), а саме мають 

відповідну освіту, досвід, регулярно підвищують 

кваліфікацію, здійснюють методичну роботу та 

наукові дослідження, пов’язані зі змістом освітніх 
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компонентів, які викладають. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна забезпечення  

КІ НГУ відповідає вимогам Постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 365) та дозволяє у повній мірі 

реалізувати освітню програму підготовки фахівців. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення КІ НГУ відповідає вимогам Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» (із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.03.2021 № 365) та дозволяє у повній мірі 

реалізувати освітню програму підготовки фахівців. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність. 

Не передбачається у зв’язку зі специфічними 

умовами навчання 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Не передбачається у зв’язку зі специфічними 

умовами навчання 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Не передбачається у зв’язку зі специфічними 

умовами навчання 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА 

ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

2.1. Перелік компонент ОПП  

 

Код 

навчальної 

дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

І. ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ЗО 1 Філософія та соціологія  3 екзамен 

ЗО 2 Українська мова та професійна комунікація 4 залік 

ЗО 3 Правова робота у військових формуваннях  3 залік 

ЗО 4 Судові та правоохоронні органи України 3 залік 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ПО 1 Основи національної безпеки 3 екзамен 

ПО 2 Основи антитерористичної безпеки 4 залік 

ПО 3 Основи конституційного права України 4 залік 

ПО 4 Адміністративно-правове забезпечення 

державної безпеки 

6 екзамен 

ПО 5 Кримінально-правове забезпечення державної 

безпеки 

7 екзамен 

ПО 6 Тактико-спеціальна підготовка ведення бою в 

особливих умовах 

9 екзамен 

ПО 7 Розвідка 3 залік 

ПО 8 Бойове застосування озброєння 12 залік/екзамен 

ПО 9 Тактика механізованих підрозділів 5 екзамен 

ПО 10 Контрозвідувальний режим в Україні 2 залік 

Перелік навчальних дисциплін військово-професійної підготовки 

ВП 1 Морально-психологічне забезпечення 

підготовки та застосування військових 

формувань  

2 залік 

ВП 2 Загальна тактика  5 екзамен 

ВП 3 Основи військового управління (у тому числі 

штабні процедури НАТО)  

4 залік 

ВП 4 Управління повсякденною діяльністю 

підрозділів (у тому числі охорона державної 

таємниці, безпека життєдіяльності, основи 

охорони праці, безпека військової діяльності)  

5 екзамен 

ВП 5 Радіаційний, хімічний, біологічний захист 

підрозділів (у тому числі екологія) 

3 залік 

ВП 6 Військова топографія 3 залік 

ВП 7 Інженерна підготовка 3 залік 

ВП 8 Організація військового зв’язку  2 залік 

ВП 9 Бойова система виживання воїнів (у тому 

числі тактична медицина) 

2 екзамен 
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ВП 10 Статути Збройних Сил України та їх 

практичне застосування (у тому числі 

стройова підготовка) 

3 залік 

ВП 11 Стрілецька зброя та вогнева підготовка 9 екзамен 

ВП 12 Фізичне виховання та спеціальна фізична 

підготовка 

1 залік 

Перелік навчальних дисциплін військово-спеціальної підготовки 

ВС 1 Іноземна мова (загальний, загальновійськовий 

та спеціальний курс) 

20 екзамен 

ВС 2 Військове законодавство та міжнародне 

гуманітарне право 

3 залік 

ВС 3 Військова педагогіка та психологія (у тому 

числі лідерство)  

3 залік 

ВС 4 Автомобільна техніка (у тому числі 

автомобільна підготовка) 

9 екзамен 

ВС 5 Історія війн та воєнного мистецтва (у тому 

числі воєнна історія України) 

2 залік 

ВС 6 Навчальна практика (за фахом) на 2 курсі  4,5 захист 

ВС 7 Навчальна практика (за фахом) на 3 курсі 4,5 захист 

ВС 8 Військове стажування 6 захист 

ВС 9 Фізичне виховання та спеціальна фізична 

підготовка 

16 екзамен 

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ОПП 

Перелік навчальних дисциплін загальної підготовки (за вибором курсантів) 

ЗВ 1.1 Логіка  3 залік 

Юридична логіка  

ЗВ 1.2 

 

Історія та культура України  3 залік 

Українська та зарубіжна культура  

ЗВ 1.3 

 

Інформаційні технології 3 залік 

Основи інформатики та обчислювальної 

техніки 

Перелік навчальних дисциплін професійної підготовки (за вибором курсантів) 

ПВ 1.1 

 

Службово-бойова діяльність підрозділів ОДП  8 екзамен 

Службово-бойова діяльність підрозділів 

КЕОП 

ПВ 1.2 

 

Кризова та екстремальна психологія 3 залік 

Психологія екстремальної діяльності 

ПВ 1.3 Права людини і громадянина 3 залік 

Теорія прав людини 

ПВ 1.4 Політологія 3 залік 

Основи політичних та правових вчень 

ПВ 1.5 

 
Теорія держави та права  

6 екзамен 
Основи вчень про державу та право 

ПВ 1.6 

 
Основи державного управління 3 залік 

Держане будівництво та місцеве 

самоврядування 
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ПВ 1.7 

 
Геополітика та колективне забезпечення 

державної безпеки 

3 залік 

Геополітика 

ПВ 1.8 

 
Міжнародно-правове забезпечення державної 

безпеки 

4 залік 

Політика міжнародної безпеки  

ПВ 1.9 

 
Методи прийняття управлінських рішень 3 

 

залік 

Управління в правоохоронній діяльності  

ПВ 1.10 

 
Курс з організації сектору безпеки та оборони 4 екзамен 

Публічне управління у сфері безпеки та 

оборони 

ПВ 1.11 

 
Курс антикорупційної діяльності у секторі 

безпеки і оборони 

3 залік 

Антикорупційна політика 

ПВ 1.12 

 

Будова, експлуатація, обслуговування бойових 

машин (автомобільної техніки)  

10 екзамен 

Військова автомобільна, бронетанкова техніка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Структурно-логічна схема 

зав’язків між освітніми компонентами, які формують компетентності, визначені освіто-професійною програмою «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ» 

 т 

 

   ЗВ-1.3 

 

   ЗВ-1.1 

 

   ЗВ-1.2 

 

   ЗО-2 

 

   ВП-10 

 

   ЗО-1 

 

   ВС-1 

 

   ВП-

11 

 

   ВП-

12 

 

   ВС-5 

 

   ВС-8 

 

   ПО-8 

 

   ВП-2 

 

   ВП-5 

 

   ПО-7 

 

   ПО-6 

 

   ВП-5 

 

   ВП-6 

 

   ВП-7 

 

   ПО-9 

 

  ПВ-1.1 

 

   ВС-4 

 

ПВ-1.12 

 

   ВС-3 

 

   ВП-9 

 

   ВС-6 

 

   ВП-4 

 

   ВП-1 

 

  ПВ-1.2 

 

  ПВ-1.9 

 

   ВС-7 

 

  ВП-3 

 

   ВП-8 

 

   ЄДКІ 

 

  ПВ-1.5 
 

  ПО-3 

 

  ПО-5 

 

  ВС-2 

 

  ЗО-3 

 

  ЗО-3 

 

  ПО-4 

 

ПВ-1.11 

 

  ПВ-1.6 

 

  ПВ-1.4 

 

  ПВ-1.7 

 

  ПО-1 

 

  ПВ-10 

 

  ПВ-1.8 

 

  ПО-10 

 

  ПО-2 

 

АЕ з ФП 



3. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Після завершення теоретичної та практичної частини навчання з метою 

встановлення відповідності засвоєних випускниками рівня та обсягу знань, 

умінь, інших компетентностей вимогам даної освітньо-професійної програми 

екзаменаційною комісією проводиться підсумкова атестація. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. Атестація здобувачів вищої освіти, які 

навчалися за освітньо-професійною програмою здійснюється екзаменаційною 

комісією, до складу якої входять представники роботодавців.  

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту та атестаційного 

екзамену з навчальної дисципліни «Фізичне виховання та 

спеціальна фізична підготовка». 

Вимоги до 

єдиного 

державного 

кваліфікаційного 

іспиту  

Єдиний державний кваліфікаційний іспит 

передбачає оцінювання досягнень результатів навчання, 

визначених цим стандартом та освітньою програмою. 
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4. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості) 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 закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.  

4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників.  

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 дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладів вищої освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 

забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату.  

9. Інших процедур і заходів.  

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості) за поданням закладу вищої освіти 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 стандартам і рекомендаціям щодо 

забезпечення якості вищої освіти. 
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Матриця забезпечення програмних компетентностей відповідними компонентами освітньо-професійної програми 

 
251 ІГ ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ЗК 10 ЗК 11 ЗК 12 ЗК 13 ЗК 14 ЗК 15 ЗК 16 ЗК 17 ЗК 18 ЗК 19 ЗК 20 ЗК 21 СК 1 СК 2 СК 3 СК 4 СК 5 СК 6 СК 7 СК 8 СК 9 СК 10 СК 11 СК 12 СК 13 СК 14 СК 15 СК 16 ВСК 1 ВПК 1 ВСК 2 ВПК 2 ВСК 3 ВПК 3 ВПК 4 ВСК 4 ВСК 5 ВПК 5 ВПК 6 ВСК 6 

81   ЗК 1 ЗК 2 ЗК 3 ЗК 4 ЗК 5 ЗК 6 ЗК 7 ЗК 8 ЗК 9 ЗК 10 ЗК 11 ЗК 12 ЗК 13 ЗК 14 ЗК 15 ЗК 16 ЗК 17 ЗК 18 ЗК 19 ЗК 20 ЗК 21 СК 1   СК 3 СК 4 СК 5   СК 7 СК 8 СК 9 СК 10   СК 12 СК 13   СК 15 СК 16 ВСК 1 ВПК 1 ВСК 2 ВПК 2 ВСК 3 ВПК 3 ВПК 4 ВСК 4 ВСК 5 ВПК 5 ВПК 6 ВСК 6 

253         К 8 К 9           К 10   К 11     К 1  К 2 К 3 К 4 К 5 К 6                                 К 12  К 13 К 14 К 15 К 16 К 17 К 18 К 19 К 20 К 21 К 22 К 23 

ЗО 1   +                     + + +   +                                                               +   

ЗО 2         +                                                                                           

ЗО 3                                                           + + +   +     + +                         

ЗО 4                       +                                     +                                       

ЗВ 1.1   +                                                                 +     +                     +   

ЗВ 1.2                     +     +                                                                         

ЗВ 1.3             +                                               + +                               +     

ПО 1                                               +                                                     

ПО 2                                                                       +                             

ПО 3       +                                     +   +         +         +                               

ПО 4       +                                                 +               + +                         

ПО 5     +                                                   +                                           

ПО 6                                                                             + +   +   +             

ПО 7                                                                                     + +             

ПО 8                                                                                 +                   

ПО 9                                                                             + +   +   +             

ПО 10                                                                 +                                   

ВП 1                 +         +     +         +                                       + +   +   +       

ВП 2                   +                 + +                                     + +   + + +   + + + +   

ВП 3                   +               + + + +                                   + +       +   + +       

ВП 4                                       + +                                   +               + +     

ВП 5                               +                                                   + +               

ВП 6                                                                                   + +               

ВП 7                                                                                   + +               

ВП 8             +                                                               + +                     

ВП 9                                     +                                                       +     + 

ВП 10                                 +       +                                                   +       

ВП 11                                   

 

                                            +   +               

ВП 12                           +                                                                       + 

ВС 1           +                                                                                         

ВС 2                       + +   +                     + +     +                 +   +                   

ВС 3               + + +                 +     +                                                 +       

ВС 4                                                                                 +   +     +         

ВС 5                           +                                                                         

ВС 6     +                                                                                               

ВС 7     +                                                                                               

ВС 8     +                                                                                               

ВС 9                           +                                                                       + 

ПВ 1                   +               +   + +                             +     +                 +     

ПВ 2                 +                   +                                                               

ПВ 3                       + +   +                   + +     +                                           

ПВ 4                           +                 +                                                       

ПВ 5       +                                                   +         +                               

ПВ 6                       +                                     +                                       

ПВ 7                                                       +                                             

ПВ 8                                                       +                                             

ПВ 9                                                                 +                                   

ПВ 10                                               +                                                     

ПВ 11                     +     +                                                                         

ПВ 12                                                                                 +         +         
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Матриця відповідності програмних результатів навчання компонентам освітньо-професійної програми 

 
251 РН 1 РН 2 РН 3 РН 4 РН 5 РН 6 РН 7 РН 8 РН 9 РН 10 РН 11 РН 12 РН 13 РН 14 РН 15 РН 16 РН 17 РН 18 РН 19 РН 20 РН 21 РН 22 РН 23 РН 24 РН 25 РНвс1 РНвп1 РНвс2 РНвп2 РНвс3 РНвс4 РНвп3 РНвп4 РНвс5 РНвс6 РНвп5 РНвп6 РНвс7 

253 ПР 1         ПР 2       ПР 6, 7   ПР 8         ПР 3 ПР 5 ПР4 ПР 10 ПР 9         ПР 12 ПР 13 ПР 14 ПР 15 ПР 16 ПР 17 ПР 18 ПР 19 ПР 20 ПР 21 ПР 22 ПР 23 ПР 24 

81 РН23         РН24       РН10 РН 7 РН28       РН17 РН22 РН27 РН26 РН30 РН21 РН3 РН11                               

ЗО 1                   + +                 +   + +                           + + 

ЗО 2                   + + +                     +                               

ЗО 3                   + +       +               +                               

ЗО 4             +                           +                                   

ЗВ 1.1                     +                     + +                           +   

ЗВ 1.2                   +       +           +   + +                               

ЗВ 1.3                     +                     + +                         +     

ПО 1   +     + +                                   +                             

ПО 2           +                                                                 

ПО 3                             +               +                               

ПО 4                             +               +                               

ПО 5                   +         +               +                               

ПО 6                 +                                                           

ПО 7                               +                                             

ПО 8               + +                                                           

ПО 9               + +             +                                             

ПО 10       +                                                                     

ВП 1                   +               +   +     +           + + +   +   +     + 

ВП 2                                                   + +   + + + +   + + + +   

ВП 3           +                     +                 + +         +   + +       

ВП 4                                                   + +               + +     

ВП 5                                         +               + + +               

ВП 6                                                         + + +               

ВП 7                                                         + + +               

ВП 8                     +                             + +                       

ВП 9                                                                     +     + 

ВП 10 +                                                                   +     + 

ВП 11               + +                                     +     +               

ВП 12                   +                   +                                   + 

ВС 1                   + + +                                                     

ВС 2                   +                       + +     +   +                     

ВС 3                   + +             +       + +                               

ВС 4                                 +                     +     +     + +       

ВС 5                   +       +           +                                     

ВС 6                   +                       + +                               

ВС 6                   +                       + +                               

ВС 7                   +                       + +                               

ВС 8                   +                   +                                   + 

ПВ 1           +     +             +                   + +                 +     

ПВ 2                                     +                                       

ПВ 3             +     +                     + + +                               

ПВ 4                   + +                 +                                     

ПВ 5                             +             + +                               

ПВ 6                                         + +                                 

ПВ 7             +                                   +                           

ПВ 8                                                 +                           

ПВ 9                         +                                                   

ПВ 10 +       +   +                                 +                             

ПВ 11 +   +                                                                       

ПВ 12               +                                                             
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