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навчання 

Вимоги до кандидатів (рівень знання іноземної мови, 
посада, військове звання, вік) 

Розрахунок за 
органами 

військового 
управління  по 

відбору 
кандидатів на 

навчання* 

Призначення 
курсу 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Сполучені Штати Америки 

1.  

 
Національний 
університет оборони 
США (форт МакНейр,  
м. Вашингтон, округ 
Колумбія) 
(National Defense 
University (NDU)) 
 

1-2* червень 
2017 року 

51 
тиждень 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України; мають оперативно-
тактичний рівень освіти; проходять військову 
службу на посадах зі штатно-посадовою 
категорією “полковник” (“капітан 1 рангу”) і 
вище; зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
стратегічним рівнем підготовки або мають 
рівень підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 45 років (на кінець року 
вступу)  

ЗСУ-2; 
НУОУ-1 

 
Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
стратегічного рівня 
освіти 

2.  

 
Коледж Сухопутних 
військ США (база СВ 
США “Карлайл Барракс”, 
штат Пенсільванія) 
(Army War College 
Resident Course) 
 

1 квітень 
2017 року 60 тижнів ЗСУ-3 

3.  

 
Коледж Військово-
Морських Сил США 
(м. Ньюпорт, штат Род-
Айленд) 
(Navy War College Course) 
 

1 липень  
2017 року 47 тижнів ЗСУ-3 
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4.  

Коледж Сухопутних 
військ США 
(дистанційне навчання) 
(база СВ США “Карлайл 
Барракс”, штат 
Пенсільванія) 
(Army War College Course, 
distance learning) 

1-2* 

1-й етап 
дистанцій-

ний,  
з 03.2017 

по 06.2018  
(за місцем 

проходження 
служби);  
2-й етап 

стаціонарний  
3 тижні у 
06.2018, 

(Коледж СВ 
США); 
3 етап 

дистанцій-
ний,  

з 07.2018 
по 06.2019  
(за місцем 

проходження 
служби);  
4-й етап 

стаціонарний 
1 тиждень у 

07.2019 
 (Коледж СВ 

США) 
 

60 тижнів 

Англійська (TOEFL-83), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України; мають оперативно-
тактичний рівень освіти; проходять військову 
службу на посадах зі штатно-посадовою 
категорією “полковник” (“капітан 1 рангу”) і 
вище; зараховані до Резерву кандидатів для 
просування по службі на посади з оперативно-
стратегічним рівнем підготовки або мають 
рівень підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 50 років (на кінець року 
вступу) 

ЗСУ-2 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
стратегічного рівня 
освіти 
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5.  

Командно-штабний 
коледж СВ США 
(форт Левенворт, штат 
Канзас) 
(Intermediate Level 
Education (ILE) (Army) 
Command & General Staff 
College (CGSC)) 

1-2* квітень 
2017 року 48 тижнів 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України на посадах за 
спеціальністю “Бойове застосування та 
управління діями військових частин 
Сухопутних військ”; мають базову чи повну 
вищу освіту; строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”) і вище  

ЗСУ-4; 
в/ч А0515−1 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

6.  

Командно-штабний 
коледж ВПС США 
(авіабаза ім. генерала 
Максвелла, штат 
Алабама) 
(Air Command & Staff 
College (ACSC)) 

1 квітень 
2017 року 

51 
тиждень 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України на посадах за 
спеціальністю “Бойове застосування та 
управління діями військових частин авіації”, 
мають базову чи повну вищу освіту; строк 
служби на посадах осіб офіцерського складу не 
менше семи років; зараховані до Резерву 
кандидатів для  просування по службі на посади 
з оперативно-тактичним рівнем підготовки або 
мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; мають вік до 38 років (на 
кінець року вступу) з військових посад зі 
штатно-посадовою категорією “майор” 
(“капітан 3 рангу”)  і вище  

ЗСУ-3 
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7.  

Командно-штабний 
коледж МП США 
(база морської піхоти 
США “Квантіко”, штат 
Вірджинія)  
(Command & Staff 
College(CSC) USMC) 

1 липень 
2017 року 47 тижнів 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України на посадах за 
спеціальністю “Бойове застосування та 
управління діями військових частин 
Сухопутних військ”; мають базову чи повну 
вищу освіту; строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік: 

до 38 років (на кінець року вступу) з 
військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”) і вище – 
на денну форму навчання; 
до 43 років (на кінець року вступу) з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією 
“підполковник” (“капітан 2 рангу”) і вище – на 
дистанційну форму навчання. 
Для навчання залучаються особи офіцерського 
складу підрозділів морської піхоти, 
механізованих, аеромобільних, парашутно-
десантних, розвідувальних підрозділів та 
підрозділів спеціального призначення 

ЗСУ-2; 
в/ч А0515-2 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 8.  

Командно-штабний 
коледж МП 
(дистанційне навчання) 
(база морської піхоти 
США “Квантіко”, штат 
Вірджинія) 
(Command & Staff College 
(distance learning) (CSC) 
USMC) 

1-2* 

1 етап 
стаціонарний  

5 тижнів,  
з 06.2017 
07.2017 

(КШК МП 
США); 
2 етап 

дистанцій-
ний,  

з 08.2017  
по 03.2018  
(за місцем 

проходження 
служби); 

3 етап 
стаціонарний 

6 тижнів, 
з 04.2018  

по 06.2018 
(КШК МП 

США) 

47 тижнів 
 ЗСУ-2 
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9.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США,  
м. Монтерей, штат 
Каліфорнія 
Курс підготовки магістрів 
у галузі кібернетичної 
безпеки 
(Computer Science MS 
Course) 

1 вересень 
2017 року 

51 
тиждень 

Англійська (TOEFL-83),особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України на посадах за 
спеціальністю “Організація бойового та 
оперативного забезпечення військ (за видами та 
родами військ і сил)”, спеціалізацією 
“Організація зв‘язку та автоматизованих систем 
управління”, до посадових обов’язків яких 
належать питання захисту інформації та 
кібернетичної безпеки в інформаційно-
телекомунікаційних системах, мають базову чи 
повну вищу освіту; строк служби на посадах 
осіб офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-
посадовою категорією “майор” (“капітан 3 
рангу”) і вище 

ЗСУ−2 

Підготовка магістрів 
у галузі захисту 
інформації та 
кібернетичної безпеки 
в інформаційно-
телекомунікаційних 
системах 
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10.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США,  
м. Монтерей, штат 
Каліфорнія 
Курс підготовки магістрів 
у галузі міжнародної 
безпеки та цивільно-
військових відносин  
(International Security and 
Civil-Military Relations 
Course) 
 

1* узгоджується 65 тижнів 

Англійська (TOEFL-83), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України, цивільні, до 
посадових обов’язків яких належать питання 
актуальних проблем безпеки та взаємодії між 
цивільними та військовими відомствами, та 
мають базову чи повну вищу освіту; строк 
служби на посадах осіб офіцерського складу не 
менше семи років; зараховані до Резерву 
кандидатів для  просування по службі на 
посади з оперативно-тактичним рівнем 
підготовки або мають рівень підготовки, що є 
нижчим за займаними посадами; мають вік до 
38 років (на кінець року вступу) з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією “майор” 
(“капітан 3 рангу”)  і вище 

ЗСУ-2 

Підготовка особового 
складу для здобуття 
ступеня магістра у 
галузі міжнародної 
безпеки та взаємодії  
між цивільними та 
військовими 
відомствами 

11.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США 
(м. Монтерей, штат 
Каліфорнія) 
Міжнародний курс з 
питань оборонного 
управління для 
посадовців вищої ланки 
(Senior International 
Defense Management 
Course) 

1 серпень 
2017 року 4 тижні 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу у військовому званні “полковник” 
(“капітан 1 рангу”) -“генерал” (“адмірал”) або 
державні службовці відповідного рівня, які 
залучаються до стратегічного планування, 
розподілу та використання обмежених 
оборонних ресурсів у різних галузях (МТЗ, 
кадри, закупівлі, фінансове управління, 
управління програмами, планування та оцінка 
програм), обіймають вищі посади, пов’язані з 
прийняттям рішень і стратегічними аспектами 
оборонного планування та розподілу ресурсів 

ДВПСП та 
МС МОУ-1; 

ЗСУ-1 

Підвищення 
кваліфікації керівного 
складу органів 
військового 
управління з питань 
оборонного 
планування 
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12.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США 
(м. Монтерей, штат 
Каліфорнія) 
Курс з питань управління 
оборонними ресурсами 
(Defense Resource 
Management Course 
(DRMC)) 

2 серпень 
2017 року 4 тижні 

 
Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу у військовому званні “капітан” 
(“капітан-лейтенант”) – “полковник” (“капітан 1 
рангу”) або цивільні посадовці відповідного 
рівня, які залучаються до стратегічного 
планування, розподілу та використання 
обмежених оборонних ресурсів у різних галузях 
(МТЗ, кадри, закупівлі, фінансове управління, 
управління програмами, планування та оцінка 
програм) 
 

ЗСУ-3 
 

Підвищення 
кваліфікації керівного 
складу органів 
військового 
управління з питань 
оборонного 
планування 

13.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США 
(м. Монтерей, штат 
Каліфорнія) 
Міжнародний курс з 
питань оборонного 
управління (International 
Defense Management 
Course) 

2 червень 
2017 року 10 тижнів 

 
Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу у військовому званні “капітан” 
(“капітан-лейтенант”) – “полковник” (“капітан 1 
рангу”) або цивільні посадовці відповідного 
рівня, які залучаються до стратегічного 
планування, розподілу та використання 
обмежених оборонних ресурсів у різних галузях 
(МТЗ, кадри, закупівлі, фінансове управління, 
управління програмами, планування та оцінка 
програм) 
 

ЗСУ-2; 
ДВА МОУ-

1; 
ЦНДІ ОВТ-1 
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14.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС 
США, м. Монтерей, штат 
Каліфорнія 
Міжнародний курс у 
галузі закупівель та 
оборонних ресурсів, 
International Defense 
Acquisition Negotiations 
Course, International 
Defense, Acquisition 
Resourse Management 
(IDARM) Program) 

2 узгоджується 3 тижні 

Англійська (ECL:80), офіцери, державні 
службовці середньої та вищої ланки 
керівництва, до посадових обов’язків яких 
належать питання оборонного планування, 
розподілу та використання обмежених 
оборонних ресурсів, закупівлі майна, озброєння 
та військової техніки 

ДВТПРОВТ 
МОУ-2; 

ДДЗ та ПМР 
МОУ-2 

 

Підвищення 
кваліфікації 
особового складу 
органів військового 
управління з питань 
закупівель та 
управління 
оборонними 
ресурсами 
планування 

15.  

Національний 
університет оборони 
США (форт МакНейр,  
м. Вашингтон, округ 
Колумбія) 
Ускладнений курс 
підготовки керівного 
складу 
(Chief Information Officer/ 
Advanced Management 
Program (AMP)) 

1 узгоджується 14 тижнів 

Англійська (ECL:85), особи офіцерського 
складу, цивільні особи середньої та вищої ланки 
керівництва, до посадових обов’язків яких 
належать питання просування та досягнення 
цілей національної та міжнародної безпеки, 
використовуючи інформацію й інформаційні 
технології на стратегічному рівні 
 

УІТ МОУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
особового складу 
органів військового 
управління з питань 
управління 
інформаційними 
технологіями 
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16.  

Школа підготовки до 
міжвидових та 
об’єднаних дій ЗС США 
(м. Норфолк, штат 
Вірджинія) 
Курс Школи підготовки 
до міжвидових та 
об’єднаних операцій 
(Jointand Combined 
Warfighting School) 
JCWS)) 

1 серпень 
2017 року 

12 
тижнів 

Англійська (ECL:85), особи офіцерського 
складу, до посадових обов’язків яких 
відносяться питання підготовки та ведення 
міжвидових та об’єднаних операцій; які 
закінчили видові командно-штабні коледжі 
США або інших країн (стаціонарно), або НУОУ 
(оперативно-тактичний  рівень) 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
підготовки та ведення  
міжвидових та 
об’єднаних операцій 

17.  

Об’єднаний 
тренувальний центр 
воєнної розвідки США 
(міжвидова база 
“Анакостія-Боллінг”,  
м. Вашингтон, округ 
Колумбія) 
Курс об’єднаної програми 
стратегічної розвідки 
(Combined Strategic 
Intelligence Training 
Program (CSITP)) 

1-2* березень 
2017 року 7 тижнів 

Англійська (ECL:85), особи офіцерського 
складу розвідувальних органів МО України та 
ЗС України, у військовому званні “капітан” 
(“капітан-лейтенант”) – “підполковник” 
(“капітан 2 рангу”) 

в/ч А0515-2; 
ЗСУ-1 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
організації 
розвідувально-
інформаційної 
діяльності 
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18.  

Навчально-медичний 
центр СВ США  
(форт Сам, м. Хьюстон, 
штат Техас) 
Курс за програмою 
підготовки керівного 
складу медичних служб 
стратегічного рівня   
(Medical Strategic 
Leadership Program) 

1 липень 
2017 року 3 тижні 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу керівного складу медичних служб 
МО України та ЗС України, у військовому 
званні “майор” – “полковник” 

ВМедД 
МОУ-2 

 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань організації 
медичного 
забезпечення 
ЗС України 

19.  

Школа піхоти СВ США 
(форт ім. генерала 
Беннінга, штат Джорджія) 
Початковий курс з 
підготовки офіцерів 
піхоти 
(Infantry Officer Basic 
Leader − Branch Course) 

1 травень 
2016 року 20 тижнів 

Англійська (ЕCL:75), особи офіцерського 
складу механізованих підрозділів у військовому 
званні “лейтенант” – “старший лейтенант”, з 
посад зі штатною категорією “старший 
лейтенант” 

ЗСУ-2 

 
Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань бойового 
застосування 
підрозділів родів 
військ, підрозділів 
бойового, технічного 
та тилового 
забезпечення 
 
 

20.  

Школа військової 
розвідки СВ США (форт 
“Хаучука”, штат Арізона) 
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
військової розвідки 
Military Intelligence 
Captain Career Course) 

1 жовтень 
2017 року 25 тижнів 

Англійська (ECL:80), офіцери підрозділів 
військової розвідки, які включені до Резерву 
кандидатів для  просування по службі 
(призначення на посади командирів 
розвідувальних рот, офіцерів штабу 
розвідувальних батальйонів та їм рівних), або 
нещодавно призначені на ці посади, у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“капітан” 

ЗСУ-2 
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21.  

Школа військової 
розвідки СВ США (форт 
“Хуачука”, штат Арізона) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів 
військової розвідки 
(Military Intelligence Basic 
Course) 

1 узгоджується 20 тижнів 

Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу підрозділів військової розвідки у 
військовому званні “лейтенант” – “старший 
лейтенант”, з посад зі штатною категорією 
“старший лейтенант” 

ЗСУ-2 

22.  

Навчальний центр сил 
спеціального 
призначення СВ США 
(форт “Брегг”, штат 
Північна Кароліна 
Кваліфікаційний курс 
підготовки офіцерів сил 
спеціального призначення 
(з виконанням вправ 
стрибків з парашутом) 
(Special Forces 
Qualification – Allied 
(“QCourse”) 

1 лютий 
2017 року 32 тижні 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу аеромобільних, парашутно-десантних 
підрозділів високомобільних десантних військ 
та підрозділів спеціального призначення, у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“майор” 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-2 Підвищення 

кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань бойового 
застосування 
підрозділів родів 
військ, підрозділів 
бойового, технічного 
та тилового 
забезпечення 

23.  

Школа інженерних 
військ СВ США (форт  
ім. генерала Леонарда 
Вуда, штат Міссурі) 
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
інженерних військ 
(Engineer Captain Career 
Course) 

1 червень 
2017 року 24 тижні 

Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу підрозділів інженерних військ, які 
включені до Резерву кандидатів для  
просування по службі (призначення на посади 
командирів рот, офіцерів штабу батальйону та 
їм рівних), або нещодавно призначені на такі 
посади, у військовому званні “старший 
лейтенант” – “капітан” 

ЗСУ-2 
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24.  

Школа інженерних 
військ СВ США (форт  
ім. генерала Леонарда 
Вуда, штат Міссурі) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів 
інженерних військ  
(Engineer Officer Basic 
Course) 

1 січень  
2017 року 23 тижні 

Англійська (ECL:75), офіцери підрозділів 
інженерних військ у військовому званні 
“лейтенант” – “старший лейтенант”, з посад зі 
штатною категорією “старший лейтенант” 

ЗСУ-2 

25.  

Навчальний центр 
військ зв’язку СВ США 
(форт ім. генерала 
Гордона, штат Джорджія) 
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
військ зв’язку 
(Signal Captain Career 
Course) 

1 червень 
2017 року 

21 
тиждень 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу підрозділів військ зв’язку, які включені 
до Резерву кандидатів для  просування по 
службі (призначення на посади командирів рот, 
офіцерів штабу батальйону та їм рівних), або 
нещодавно призначені на такі посади у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“капітан” (“капітан-лейтенант”)” 

ЗСУ-2 Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань бойового 
застосування 
підрозділів родів 
військ, підрозділів 
бойового, технічного 
та тилового 
забезпечення 26.  

Навчальний центр 
військ зв’язку СВ США 
(форт ім. генерала 
Гордона, штат Джорджія) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів 
військ зв’язку 
(Signal Basic Officers 
Leader Branch Course) 

1 серпень 
2017 року 17 тижнів 

Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу підрозділів військ зв’язку у військовому 
званні “лейтенант” – “старший лейтенант”, з 
посад зі штатною категорією “старший 
лейтенант” 

ЗСУ-2 
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27.  

Навчальний центр 
військ зв’язку СВ США 
(форт ім. генерала 
Гордона, штат Джорджія) 
Курс з питань управління 
інформаційними 
системами 
(Information Systems 
Management Course) 

1 узгоджується 31 
тиждень 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу у військовому званні “лейтенант” – 
“капітан” (“капітан-лейтенант”) 

ЗСУ-2; 
НУОУ-1 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань організації 
автоматизації 
управління військами, 
інформаційно-
аналітичного 
забезпечення, 
моделювання бойових 
дій 

28.  

Навчально-
тренувальний центр 
ВПС США (авіабаза 
“Коламбус”, штат 
Міссісіпі) 
Курс підготовки 
майбутніх командирів у 
галузі авіації 
(Aviation Leadership 
Program (ALP)) 

1 узгоджується 52 тижні 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу льотного складу авіаційних та 
вертолітних підрозділів у військовому званні 
“лейтенант” – “старший лейтенант”, які мають 
незначний практичний наліт годин на літаках 
(вертольотах) 

ЗСУ-2 
 

Підвищення 
кваліфікації офіцерів 
льотного складу, які 
плануються до 
призначення 
командирами льотних 
екіпажів 

29.  

Школа офіцерів 
ескадриль ВПС США 
(авіабаза ім. генерала 
Максвелла, штат 
Алабама) 
Курс підготовки офіцерів 
ескадриль ВПС США 
(Squadron Officer School 
Course) 

1 вересень 
2017 року 12 тижнів 

Англійська (ECL:70), особи офіцерського 
складу авіаційних (вертолітних) підрозділів, у 
військовому званні “лейтенант” – “майор” 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань застосування 
авіаційних підрозділів 
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30.  

Авіабаза “Кеслер”, штат 
Міссіссіпі 
Курс підготовки офіцерів 
з питань управління 
повітряним рухом 
(Air Traffic Controller 
Course) 

1 серпень 
2017 року 24 тижні 

Англійська (ECL:80), особи офіцерського 
складу авіаційних частин, у військовому званні 
“старший лейтенант” – “майор” 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
авіаційних частин з 
питань управління 
польотами 

31.  

Школа надводного 
флоту ВМС США  
(м. Ньюпорт, штат Род-
Айленд)  
Курс підготовки офіцерів 
бойових надводних 
кораблів 
(Surface Warfare Officers 
Course) 

1-2* серпень 
2017 року 16 тижнів 

Англійська (ECL:70), офіцери надводних 
кораблів ВМС ЗС України, у військовому званні 
“старший лейтенант” – “капітан 3 рангу” 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
ВМС ЗС України з 
питань застосування 
бойових надводних 
кораблів 

32.  

Тренувальний центр 
розвідки морської 
піхоти США (база 
“КемпПендлетон”, штат 
Каліфорнія) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів 
морської розвідки 
(Maritime Reconnaissance 
Officer Basic Course) 

1 квітень 
2017 року 17 тижнів 

Англійська (ECL:70), офіцери підрозділів ВМС 
ЗС України, підрозділів спеціального 
призначення ЗС України, у військовому званні 
“лейтенант” – “капітан” (“капітан-лейтенант”) 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
ВМС ЗС України, 
підрозділів 
спеціального 
призначення з питань 
організації та ведення 
морської розвідки 

http://www.keesler.af.mil/
http://www.keesler.af.mil/
http://www.cpp.usmc.mil/
http://www.cpp.usmc.mil/
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33.  

Міжнародний 
навчальний центр 
(база ВМС США 
“Пенсакола”, штат 
Флорида) 
Курс підготовки та освіти 
фахівців кадрових органів 
(Manpower Personnel 
Training & Education 
(MPT&E) Officer Course) 

1 серпень 
2017 року 5 тижнів 

Англійська (ECL:70), особи офіцерського 
складу кадрових органів у військовому званні 
“майор” – “підполковник” 

ЗСУ-2 
Підвищення 
кваліфікації фахівців 
кадрових органів 

34.  

Центр вдосконалення 
персоналу по зв’язкам з 
громадськістю МО 
США 
(форт Мід, штат 
Меріленд) 
Курс у сфері 
інформування 
громадськості та взаємодії 
із засобами масової 
інформації 
(Public Affairs (PA) 
Course) 

1 квітень 
2017 року 6 тижнів 

Англійська (ECL:85, OPI-2/2), особи 
офіцерського складу, цивільні особи прес-
служб органів військового управління 
(підрозділів по зв’язкам із засобами масової 
інформації), особи офіцерського складу у 
військовому званні “лейтенант” – “майор” 

УК та П 
МОУ-2; 
ЗСУ-1 

Підвищення 
кваліфікації 
посадових осіб прес-
служб (підрозділів по 
зв’язкам із засобами 
масової інформації) 

35.  

Школа військової 
поліції СВ США 
(форт ім. генерала 
Леонарда Вуда, штат 
Міссурі) 
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
військової поліції 
(Military Police Captain 
Career Course) 

1 липень 
2017 року 23 тижнів 

Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу підрозділів Військової служби 
правопорядку ЗС України, які включені до 
Резерву кандидатів для  просування по службі 
(призначення на посади командирів рот, 
офіцерів штабу батальйону та їм рівні), або 
нещодавно призначені на такі посади, у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“капітан” 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
Військової служби 
правопорядку у 
Збройних Силах 
України 
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36.  

Школа військової 
поліції СВ США 
(форт ім. генерала 
Леонарда Вуда, штат 
Міссурі) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів 
військової поліції 
(Military Police Basic 
Officer Leader Course – 
Branch) 

1 травень 
2017 року 19 тижнів 

Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу підрозділів Військової служби 
правопорядку ЗС України, у військовому званні 
“лейтенант” – “старший лейтенант” 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
Військової служби 
правопорядку у 
Збройних Силах 
України 

37.  

Школа післядипломної 
освіти ВМС США 
(м. Монтерей, штат 
Каліфорнія) 
Курс “Безпека в 
кібернетичному 
просторі”, 
(Cyber Security 
Fundamentals Certificate 
Curriculum Cyber Security 
Defense Certificate) 
 

2 березень 
2016 року 24 тижні 

Англійська (TOEFL:83), особовий склад 
підрозділів захисту інформаційно-
телекомунікаційних систем від кіберзагроз 

ЗСУ-3 

Підвищення 
кваліфікації 
особового складу 
підрозділів, до 
посадових обов’язків 
яких належать 
питання захисту 
інформаційно-
телекомунікаційних 
систем від кіберзагроз 
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38.  

Школа підготовки 
фахівців 
адміністративно-
стройової служби 
(форт Джексон, штат 
Південна Кароліна) 
Підвищений курс 
підготовки фахівців 
адміністративно-
стройової служби 
(Adjutant General Captains 
Career (HP related) Course) 

1 серпень 
2017 року 20 тижнів 

 
Англійська (ECL:75), особи офіцерського 
складу у військовому званні “старший 
лейтенант” – “капітан” стройових частин, 
відділень (відділів) кадрів штабів ланки 
“батальйон-бригада” і їм рівних, до посадових 
обов’язків яких належать питання обліку 
особового складу, визначення та забезпечення 
потреб у особовому складі, ведення довідкової 
роботи щодо чисельності особового складу, 
обліку втрат особового складу, управління 
підготовкою особового складу, ведення 
інформаційних баз, планування кадрових 
ресурсів 
 

ЗСУ-1; 
ДНДІА-1 

Підвищення 
кваліфікації осіб 
офіцерського складу   
стройових частин, 
відділень (відділів) 
кадрів штабів ланки 
“батальйон-бригада” 
та їм рівних 

39.  

Військовий юридичний 
інститут МО США 
(м. Нюпорт, штат Род-
Айленд) 
Курс “Право збройного 
конфлікту та права 
людини” 
(Law of Armed Conflict 
and Human Rights) 

1 квітень 
2017 року 3 тижні Англійська (ECL:80), офіцери (працівники) 

юридичної служби МО України та ЗС України ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
особового складу 
юридичної служби 
МО України та 
ЗС України 
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40.  

Академія підготовки 
сержантського складу 
СВ США (форт ім. 
генерала Беннінга, штат 
Джорджія) 
Підвищений курс 
підготовки сержантського 
складу піхоти 
(Infantry ANCOC) 

1 березень 
2017 року 6 тижнів 

Англійська (ECL:70), військовослужбовці 
сержантського та старшинського складу, які 
проходять військову службу за контрактом за 
посадами до головного старшини батальйону та 
їм рівних, проходять військову службу за 
другим і наступними контрактами та 
прослужили не менше одного року на посадах 
сержантського (старшинського складу) та 
потребують підвищення професійного рівня у 
ході виконання функціональних обов’язків за 
посадою 

ЗСУ-2 

Підготовка 
сержантського складу 

41.  

Академія підготовки 
сержантського складу 
СВ США (форт ім. 
генерала Беннінга, штат 
Джорджія) 
Підвищений курс 
підготовки молодших 
командирів 
розвідувальних 
підрозділів Сухопутних 
військ 
(Army Reconnaissance 
Infantry Adv Leader 
Course) 

1 травень 
2017 року 6 тижнів 

Англійська (ECL:70), військовослужбовці 
сержантського складу розвідувальних 
підрозділів, які проходять військову службу за 
контрактом за посадами до головного сержанта 
роти та їм рівних не менше двох років, 
включені до Резерву кандидатів для  
просування по службі та потребують 
підвищення професійного рівня у ході 
виконання функціональних обов’язків за 
посадою 

ЗСУ-3 
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42.  

Міжнародний 
навчальний центр (база 
ВМС США “Пенсакола”, 
штат Флорида) 
Міжнародний курс 
професійної підготовки 
головних старшин 
(прапорщиків, мічманів)  
(International CPO/WO 
Leadership Course)  
 

1 травень 
2017 року 5 тижнів 

Англійська (ECL:80), військовослужбовці 
сержантського складу, які проходять військову 
службу за контрактом за посадами до головного 
старшини батальйону та їм рівних, проходять 
військову службу за другим і наступними 
контрактами, прослужили не менше одного 
року на посадах сержантського (старшинського 
складу) та потребують підвищення 
професійного рівня у ході виконання 
функціональних обов’язків за посадою 

ЗСУ-2 Підготовка 
сержантського складу 

43.  

Військовий інститут 
іноземних мов США  
(м. Сан Антоніо, штат 
Техас) 
Початковий курс 
підготовки викладачів 
американського варіанту 
англійської мови 
(Basic American Language 
Course (BALIC)) 

2 травень 
2017 року 27 тижнів 

Англійська (ECL:80), викладачі англійської 
мови військових навчальних закладів 
ЗС України, стаж викладання англійської мови 
яких не перевищує 5 років 

ДВОНСГП 
МОУ-2; 
ЗСУ-2 

 Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
англійської мови 
військових 
навчальних закладів 
МО України 

44.  

Військовий інститут 
іноземних мов США  
(м. Сан Антоніо, штат 
Техас) 
Підвищений курс 
підготовки викладачів 
американського варіанту 
англійської мови 
(Advanced English 
Instructor Course (AELIC)) 

2 травень 
2017 року 16 тижнів 

Англійська (ECL:85, OPI-2/2), викладачі 
англійської мови військових навчальних 
закладів ЗС України, стаж викладацької роботи 
яких більше 5 років 

ДВОНСГП 
МОУ-1; 
ЗСУ-2; 

НУОУ-2 
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45.  

Військовий інститут 
іноземних мов США  
(м. Сан Антоніо, штат 
Техас) 
Семінар з методики 
викладання та 
культурології   
(Methodology & Culture 
Seminar (MACS)) 

1 січень 
2017 року 

9 тижнів 
Англійська (ECL:80), викладачі англійської 
мови військових навчальних закладів 
ЗС України 

ЗСУ-2; 
ДВОНСГП 

МОУ-1 

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
англійської мови 
військових 
навчальних закладів 
МО України 

1 серпень 
2017 року 

46.  

 
Військовий інститут 
іноземних мов США  
(м. Сан Антоніо, штат 
Техас) 
Курс з розробки 
навчально-методичних 
матеріалів для викладання 
англійської мови 
(Materials Development 
Seminar (MDS)) 

2 червень 
2017 року 8 тижнів 

Англійська (ECL:85), викладачі англійської 
мови військових навчальних закладів 
ЗС України 

ДВОНСГП 
МОУ-3 

47.  

Військовий інститут 
іноземних мов США  
(м. Сан Антоніо, штат 
Техас) 
Курс з питань управління 
процесами мовної 
підготовки (Managing 
English Language Training 
(MELT)) 

2 серпень 
2017 року 

9 тижнів 

Англійська (ECL:85), військовослужбовці 
(працівники) військових навчальних закладів 
ЗС України, до посадових обов’язків яких 
належать питання організації вивчення 
англійської мови 

ДВОНСГП 
МОУ-1; 

НУОУ-1; 
ЗСУ-1 
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48.  

Коледж Збройних Сил 
Канади (м. Торонто) 
Курс з національної 
безпеки 
(National Security 
Programme) 

1 серпень 
2017 року 

11 
місяців 

Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, які проходять військову 
службу за контрактом у ЗС України; мають 
оперативно-тактичний рівень освіти; проходять 
військову службу на посадах зі штатно-
посадовою категорією “полковник” (“капітан 1 
рангу”) і вище; зараховані до Резерву 
кандидатів для просування по службі на посади 
з оперативно-стратегічним рівнем підготовки 
або мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; у віці до 45 років (на 
кінець року вступу) 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
стратегічного рівня 
освіти 

49.  

 
Королівський 
військовий коледж 
Збройних Сил Канади 
(м. Сен Жан, провінція 
Квебек) 
Коротка навчальна 
програма для підготовки 
молодшого офіцерського 
складу сухопутних військ,  
(з попередньою мовною 
допідготовкою у Мовній 
школі ЗС Канади 
(Junior Officer Trainingand 
Education Programme 
(JOTEP) – Army) 
 

2 серпень 
2017 року 

1 рік  
7 місяців 

Англійська або французька (не нижче СМР 2), 
курсанти  2, 3 курсів ВНЗ СВ ЗС України ЗСУ-4 

Навчання курсантів 
ВНЗ СВ ЗС України 
за програмою 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
тактичного рівня 
ЗС Канади 
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50.  

Школа мовної 
підготовки ЗС Канади 
(м. Сен-Жан, провінція 
Квебек) 
Довгостроковий курс 
вивчення англійської 
мови 
(English Language Long 
Course) 

2 січень 
2017 року 4,5 місяці 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 

МОУ-2; 
в/ч А0515-2; 

ЗСУ-6 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

7 серпень 
2017 року 4,5 місяці 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-8 

51.  

Школа мовної 
підготовки ЗС Канади 
(м. Сен-Жан, провінція 
Квебек) 
Короткостроковий курс 
вивчення англійської 
мови 
(English Language Short 
Course) 

1 січень 
2017 року 2,5 місяці 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, які обіймають посади 
(плануються до призначення на посади або 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав), служба (робота або 
навчання) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2), у військовому 
званні “підполковник” і вище або відповідний 
еквівалент цивільного персоналу 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-4 

2 серпень 
2017 року 2,5 місяці 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-4 

52.  

Школа мовної 
підготовки ЗС Канади 
(м. Сен-Жан, провінція 
Квебек) 
Довгостроковий курс 
вивчення французької 
мови 
(French Language Long 
Course) 

1 січень 
2017 року 4,5 місяці 

Французька (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання французької мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-2 

1 серпень 
2017 року 4,5 місяці в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 



 

 

24 

1 2 3 4 5 6 7 8 

53.  

 
 
Школа мовної 
підготовки ЗС Канади  
(м. Гатіно, провінція 
Квебек) 
Курс англійської мови для 
викладачів 
(Language Teacher Trainer 
Course) 
 

1 січень 
2017 року 4 місяці Англійська (не нижче СМР 2), викладачі 

англійської мови військових навчальних 
закладів (військових частин, навчальних 
центрів та установ) ЗС України, у військовому 
званні “старший лейтенант” – “майор” або 
відповідний еквівалент цивільного персоналу 
(стаж викладацької діяльності – до 5 років) 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-3 
Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
англійської мови 
військових 
навчальних закладів 
МО України 

2 серпень 
2017 року 4 місяці 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1;  

ЗСУ-3 

54.  

 
Академія військової 
поліції ЗС Канади  
(м. Борден, провінція 
Онтаріо) 
Курс офіцерів військової 
поліції 
(Military Police Officer 
Course) 
 

2 узгоджується 
 

5,5 
місяців 

Англійська (не нижче СМР 2), 
особи офіцерського складу структурних 
підрозділів Військової служби правопорядку 
ЗС України у військовому званні “лейтенант” – 
“капітан”  

ЗСУ-4 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу 
Військової служби 
правопорядку у 
ЗС України 



 

 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55.  

 
Навчальний центр по 
зв’язках з 
громадськістю з 
оборонних питань 
(м. Оттава, провінція 
Онтаріо) 
Курс зі зв’язків з 
громадськістю 
(Public Affairs Officers 
Course) 
 
 

2 узгоджується  узгод-
жується 

Англійська (не нижче СМР 2), особи 
офіцерського складу у військовому званні 
“старший лейтенант” – “майор” 

УК та П 
МОУ-3; 
ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації осіб 
офіцерського складу, 
до посадових 
обов’язків яких 
відносяться питання 
зв’язків з 
громадськістю 

Велика Британія 

56.  

Королівський коледж 
оборонних наук  
(м. Лондон) 
Курс міжнародних 
стратегічних наук 
(з попередньою мовною 
допідготовкою) 
(The Royal College of 
Defence Studies Course) 

1 липень 
2017 року 

11,5 
місяців 

Англійська IELTS: 6,5 (СМР 3), особи 
офіцерського складу, які проходять військову 
службу за контрактом у ЗС України; мають 
оперативно-тактичний рівень освіти; проходять 
військову службу на посадах зі штатно-
посадовою категорією “полковник” (“капітан 1 
рангу”) і вище; зараховані до Резерву 
кандидатів для просування по службі на посади 
з оперативно-стратегічним рівнем підготовки 
або мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; мають вік до 45 років (на 
кінець року вступу) 

МОУ-1; 
ЗСУ-2 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
стратегічного рівня 
освіти 

http://www.forces.gc.ca/site/home-accueil-eng.asp
http://www.forces.gc.ca/site/home-accueil-eng.asp
http://www.forces.gc.ca/site/home-accueil-eng.asp
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57.  

Об’єднаний командно-
штабний коледж 
(м. Шрівенем) 
(з попередньою мовною 
допідготовкою) 
(The Joint Command and 
Staff College Course) 

2 травень 
2017 року 

1 рік 
2 місяці 

Англійська IELTS: 6,5 (СМР 3), 
особи офіцерського складу видів ЗС України, 
окремих родів військ ЗС України, які проходять 
військову службу за контрактом у ЗС України; 
мають базову чи повну вищу освіту; строк 
служби на посадах осіб офіцерського складу не 
менше семи років; зараховані до Резерву 
кандидатів для  просування по службі на посади 
з оперативно-тактичним рівнем підготовки або 
мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; мають вік до 38 років (на 
кінець року вступу) з військових посад зі 
штатно-посадовою категорією “майор” 
(“капітан 3 рангу”)  і вище 

МОУ-1; 
ЗСУ-3 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

58.  

Центр підготовки 
командо Королівської 
морської піхоти 
(м. Лімпстон) 
Загальновійськовий курс 
підготовки командо 
(All Arms Commando) 
 

1 узгоджується 3 місяці 

Англійська IELTS: 6 (СМР 2+), 
військовослужбовці аеромобільних, парашутно-
десантних підрозділів Високомобільних 
десантних військ та підрозділів спеціального 
призначення, морської піхоти 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації 
військовослужбовців 
підрозділів 
спеціального 
призначення 
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59.  

Академія оборони 
(м. Шрівенем,) 
Курс британської 
військової термінології 
(Military English Course) 

4 вересень 
2017 року 3 місяці 

Англійська (не нижче IELTS:3,5 (СМР 1+)), 
особи офіцерського складу, особи 
сержантського та старшинського складу у 
військовому званні від “сержанта” і вище або 
цивільний персонал, які обіймають посади 
(плануються до призначення на посади або 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав), служба (робота або 
навчання) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-6 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

60.  

Коледж Королівських 
Військово-Повітряних 
Сил “Кранвелл” 
(м. Кранвелл) 
Базовий курс офіцерської 
підготовки (з 
попередньою мовною 
допідготовкою) 
 

3 серпень 
2017 року 9 місяців 

Англійська IELTS: 5,5 (СМР 2+), курсанти 2, 3  
курсів Харківського університету Повітряних 
Сил імені Івана Кожедуба 

ЗСУ-6 

Навчання курсантів 
протягом одного 
навчального року за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
тактичного рівня 
Великої Британії 

61.  

 
Коледж Королівських 
Військово-Морських 
Сил “Британія” 
(м. Дартмут) 
Базовий курс офіцерської 
підготовки (з 
попередньою мовною 
допідготовкою) 
 

2 вересень 
2017 року 

1 рік 4 
місяці 

Англійська (не нижче IELTS: 5,5 (СМР 2+)), 
курсанти 2, 3 курсів інституту військово-
морських сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

ЗСУ-6 

Навчання курсантів 
протягом одного 
навчального року за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
тактичного рівня 
Великої Британії 
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62.  

 
Королівський коледж 
Сухопутних військ 
Великої Британії 
(м. Сендхерст) 
Базовий курс офіцерської 
підготовки (з 
попередньою мовною 
допідготовкою) 
 

2 лютий 
2017 року 

1 рік 2 
місяці 

Англійська (не нижче IELTS: 5,5 (СМР 2+)), 
курсанти 2, 3 курсів Національної академії 
сухопутних військ імені гетьмана Петра 
Сагайдачного та Військової академії 

ЗСУ-6 

Навчання курсантів 
протягом одного 
навчального року за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
тактичного рівня 
Великої Британії 

Федеративна Республіка Німеччина 

63.  

Командно-штабна 
академія Бундесверу  
(м. Гамбург) 
(модулі Сухопутних 
військ, Повітряних Сил та 
Військово-Морських Сил) 
(Führungs akademie der 
Bundeswehr) 
(з попереднім навчанням 
на курсі удосконалення 
німецької мови при 
Федеральному відомстві 
іноземних мов, м. Хюрт) 

3 

листопад 
2017 року 

(липень 
2017 року – 

у разі 
відсутності 
у кандидата 
необхідного 
мінімально-

го рівня 
знання 

німецької 
мови  

1 рік 
7 місяців 

Німецька (СМР 1), особи офіцерського складу, 
які проходять військову службу за контрактом у 
ЗС України; мають базову чи повну вищу 
освіту; строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”) і вище, 
та проходять службу на посадах за 
відповідними спеціальностями: 
“Бойове застосування та управління діями 
військових частин Сухопутних військ”; 
“Бойове застосування та управління діями 
військових частин авіації”; 
“Бойове застосування та управління діями 
частин військово-морських сил” 

в/ч А0515-3; 
ЗСУ-6 

Професійна підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 



 

 

29 

1 2 3 4 5 6 7 8 

64.  

 
Стажування у військах 
Бундесверу на посадах 
командирів підрозділів 
(з попереднім навчанням 
на курсі удосконалення 
німецької мови при 
Федеральному відомстві 
іноземних мов, м. Хюрт) 
 

2 квітень 
2017 року 

9 місяців 

Німецька (СМР 1), особи офіцерського складу у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“майор”, які потребують підвищення 
професійного рівня у ході виконання 
функціональних обов’язків за посадою 

ЗСУ-4 

Удосконалення 
професійної 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
ЗС тактичного рівня, 
які проходять службу 
на відповідних 
посадах 

65.  

Стажування у військово-
медичних закладах 
Бундесверу  
(з попереднім навчанням 
на курсі удосконалення 
німецької мови при 
Федеральному відомстві 
іноземних мов, м. Хюрт) 
 

2 узгоджується  1 рік 
7 місяців 

Німецька (СМР 1), військовослужбовці 
військово-медичних закладів МО України МОУ-4 

Удосконалення 
професійної 
підготовки  
військовослужбовців 
військово-медичних 
закладів МО України 

66.  

Федеральне відомство 
іноземних мов 
(м. Хюрт) 
Курс удосконалення 
німецької мови 
початкового рівня 
 

1 липень 
2017 року 2,5 місяці 

Німецька (СМР 1), військовослужбовці 
Управління верифікації ГШ ЗС України, посади 
яких передбачають знання німецької мови на 
рівні, не нижчому СМР 2 

ЗСУ-2 
Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

67.  

Федеральне відомство 
іноземних мов 
(м. Хюрт) 
Курс удосконалення 
німецької мови 
підвищеного рівня 
 

1 жовтень 
2017 року 2,5 місяці 

Німецька (СМР 2), військовослужбовці 
Управління верифікації ГШ ЗС України, посади 
яких передбачають знання німецької мови на 
рівні, вище СМР 2 

ЗСУ-2 
Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 
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68.  

Європейський Центр 
досліджень проблем 
безпеки імені  
Дж. Маршалла 
(м. Гарміш-Партенкірхен) 
“Семінар для вищого 
керівного складу” (для 
керівників вищої ланки 
управління) 
(Senior Executive Seminar) 
 

2 узгоджується  1 
тиждень 

Вільне володіння російською або англійською 
мовою (СМР 2), особи офіцерського складу у 
військовому званні  “генерал-майор”, “генерал-
лейтенант”, цивільні, посади яких еквівалентні 
цим званням 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань політики 
безпеки, міжнародних 
відносин та  
актуальних проблем 
безпеки 

69.  

Європейський Центр 
досліджень проблем 
безпеки імені  
Дж. Маршалла 
(м. Гарміш-Партенкірхен) 
Курс “Програма 
прикладних досліджень у 
сфері безпеки – зміцнення 
потенціалу” 
(Programon Applied 
Security Studies – Capacity 
Building) 
 

2 узгоджується  2 місяці 

Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу 
у військовому званні “лейтенант” – “майор”, 
цивільні, посади яких еквівалентні цим 
званням, віком 25-35 років 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань політики 
безпеки, міжнародних 
відносин та  
актуальних проблем 
безпеки 
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Французька Республіка 

70.  

Академія оборони  
(м. Париж) 
(з попередньою мовною 
допідготовкою) 

1 узгоджується 1 рік 
5 місяців 

Французька (СМР 2), (при направленні з 
мовною допідготовкою можливий рівень 
французької мови СМР 1), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України; мають базову чи 
повну вищу освіту; строк служби на посадах 
осіб офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”)  і вище 
 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-3 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

Швейцарська Конфедерація 

71.  

Женевський центр 
політики безпеки 
(м. Женева) 
Курс з питань політики 
Європейської безпеки 
(European Training 
Coursein Security Policy) 

1 узгоджується  2 місяці 

Англійська (СМР 3), особи офіцерського 
складу, державні службовці, які проходять 
службу на посадах в органах військового 
управління ЗС України та потребують 
підвищення професійного рівня у ході 
виконання функціональних обов’язків за 
посадою з питань політики безпеки та оборони 
держави, у військовому званні “майор” – 
“полковник”, державні службовці відповідного 
рангу 
 
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-1 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань воєнної 
безпеки та оборони 
держави 
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Італійська Республіка 

72.  

Вищий 
загальновійськовий 
інститут Італійської 
Республіки 
(м. Рим) 
(з попередньою мовною 
допідготовкою) 

1 узгоджується 1 рік 2 
місяці 

Італійська (СМР 2) (при направленні з мовною 
допідготовкою можливий рівень італійської 
мови СМР 1), особи офіцерського складу, які 
проходять військову службу за контрактом у 
ЗС України; мають базову чи повну вищу 
освіту; строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”)  і вище 

 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-3 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

73.  

 
Академія військово-
морських сил Італійської 
Республіки 
(м. Ліворно) 
Навчання протягом 
одного навчального року 
курсантів (з попередньою 
поглибленою мовною 
підготовкою у Школі 
іноземних мов повітряних 
сил Італійської Республіки 
(SLEAM), м. Лорето) 
 
 

2 червень 
2017 року 

1 
навчаль-
ний рік 

Італійська (СМР 2), курсанти 2, 3 курсів 
інституту військово-морських сил 
Національного університету “Одеська морська 
академія” 

ЗСУ-6 

Навчання курсантів 
протягом одного 
навчального року за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського складу 
тактичного рівня 
Італійської 
Республіки 
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74.  

 
 
Оборонний коледж 
НАТО (м. Рим) 
Курс для керівного складу  
з питань євроатлантичної 
безпеки 
(Senior Courseat NATO 
Defence College) 
 
 

1 серпень 
2017 року 

6 місяців 

Англійська (СМР 2), особи офіцерського 
складу, до посадових обов’язків яких належать 
питання відносин з НАТО або які плануються 
до призначення на такі посади, у військовому 
званні “підполковник” – “полковник”. 
Наявність сертифікату допуску НАТО 
“NATO/PFP Secret” 

МОУ-1; 
ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
воєнної безпеки та 
оборони держави 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Турецька Республіка 
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75.  

Академія ЗС Турецької 
Республіки 
(м. Стамбул) 
(модулі Сухопутних 
військ, Повітряних Сил та 
Військово-Морських Сил) 
(з попереднім навчанням 
на курсі удосконалення 
турецької мови при 
Мовній школі видів 
ЗС Турецької Республіки) 
 

3 вересень  
2017 року 

1 рік  
7 місяців 

Турецька (СМР 2) (при направленні з мовною 
допідготовкою можливий рівень турецької мови 
СМР 1),  офіцери, які мають базову або повну 
вищу освіту, включені до Резерву кандидатів 
для  просування по службі та проходять службу 
на посадах за спеціальностями:  
“Бойове застосування та управління діями 
військових частин Сухопутних військ”; 
“Бойове застосування та управління діями 
військових частин авіації”; 
“Бойове застосування та управління діями 
частин військово-морських сил” 
віком до 38 років у військовому званні 
“капітан” (“капітан-лейтенант”) – 
“підполковник” (“капітан 2 рангу”), зі штатно-
посадової категорії “майор” (“капітан 3 рангу”) 
і вище 
 

ЗСУ-6; 
в/ч А0515-3 

Підготовка фахівців 
оперативно-
тактичного рівня 

76.  

Мовна школа ПС ЗС 
Турецької Республіки 
Курс англійської мови до 
рівня СМР 2  

5 

вересень 
жовтень 
листопад 
2017 року 

9 місяців/ 
8 місяців/ 
5 місяців/ 
4 місяці/ 
3 місяці 

(відповідно 
до рівня 
знання 
мови) 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-2; 
в/ч А0515-2; 

ЗСУ-6 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 
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77.  

Мовна школа ПС ЗС 
Турецької Республіки 
Курс англійської мови до 
рівня СМР 3 

4 

лютий 
жовтень 
листопад 
грудень 

2017 року 

8 місяців/ 
7 місяців/ 
4 місяці/ 
(відповідно 

до рівня 
знання 
мови) 

Англійська (не нижче СМР 2), особи 
офіцерського складу, особи сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, вищому за 
стандартизований мовленнєвий рівень 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-5 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

Австрійська Республіка 

78.  

Мовний центр 
Міністерства оборони  
(м. Відень) 
Курс німецької мови до 
рівня СМР 2,5 (“С”) 
(German Language 
Course 3) 

1 узгоджується 3 місяці 

Німецька (СМР 2), військовослужбовці або 
цивільний персонал, які обіймають посади 
(плануються до призначення на посади або 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав), служба (робота або 
навчання) на яких передбачає знання німецької 
мови на рівні, вищому за стандартизований 
мовленнєвий рівень “функціональний” (СМР 2) 

ЗСУ-2; 
в/ч А0515-2 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

79.  

Мовний центр 
Міністерства оборони  
(м. Відень) 
Курс німецької мови до 
рівня СМР 2 (“В”) 
(German Language 
Course 2) 

1 узгоджується 3 місяці 

Німецька (СМР 1), військовослужбовці або 
цивільний персонал, які обіймають посади 
(плануються до призначення на посади або 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав), служба (робота або 
навчання) на яких передбачає знання німецької 
мови на рівні, не нижчому стандартизованого 
мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР 2) 

ЗСУ-2; 
в/ч А0515-2 

http://www.bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/verlag.php?id=22
http://www.bmlv.gv.at/wissen-forschung/publikationen/verlag.php?id=22
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80.  

Балтійський оборонний 
коледж 
(м. Тарту) 
Курс підготовки офіцерів 
об’єднаних командувань 
та генеральних штабів  
(з попередньою мовною 
допідготовкою) 
(Joint Command and 
General Staff Course 
(JCGSC) 

3 серпень 
2017 року 

11 
місяців 

 
Англійська (СМР 3), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України; мають базову чи 
повну вищу освіту; строк служби на посадах 
осіб офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”)  і вище. 
Наявність сертифікату особового допуску до 
інформації НАТО “NATO/PFP Confidential” 
 
 

в/ч А0515-3; 
ЗСУ-6 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

81.  

Балтійський оборонний 
коледж 
(м. Тарту) 
Курс для вищого 
командного складу 
(Higher Command Studies 
Course) 

1 січень 
2017 року 5 місяців 

 
Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, державні службовці, які 
проходять службу на посадах в органах 
військового управління ЗС України, включені 
до Резерву кандидатів для  просування по 
службі (кадрового резерву) та потребують 
підвищення професійного рівня у ході 
виконання функціональних обов’язків за 
посадою, у військовому званні “підполковник” 
– “полковник”, державні службовці 
відповідного рангу. Для військовослужбовців – 
наявність оперативно-тактичного рівня освіти. 
Наявність сертифікату допуску НАТО 
“NATO/PfP Confidential” 
 
 

МОУ-1; 
ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
воєнної безпеки та 
оборони держави 
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Словацька Республіка 

82.  

Академія Словацької 
Республіки  
(м. Ліптовський-Мікулаш) 
Міжнародний курс 
підготовки штабних 
офіцерів 
(International Staff Officers 
Course) 

1 квітень 
2017 року 2,5 місяці 

 
Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу 
підрозділів видів ЗС України, Високомобільних 
десантних військ ЗС України, Сил спеціальних  
операцій ЗС України, які обіймають посади 
командирів рот, офіцерів штабів батальйонів та 
їм рівні або включені до Резерву кандидатів для  
просування по службі (призначення на посади 
командирів рот, офіцерів штабів батальйонів та 
їм рівні, командирів батальйонів), у 
військовому званні “старший лейтенант” – 
“майор” 
 

ЗСУ-3 
Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань бойового 
застосування 
підрозділів родів 
військ, підрозділів 
бойового, технічного 
та тилового 
забезпечення 

1 вересень 
2017 року 2,5 місяці ЗСУ-3 
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Литовська Республіка 

83.  

Військова академія 
Литовської Республіки 
(м. Вільнюс) 
Курс підготовки 
молодших штабних 
офіцерів Сухопутних 
військ 
(Junior Staff Officer 
Course) 

1/2 
січень / 

вересень 
2017 року 

3,5 місяці 

 
Англійська (СМР 2), особи офіцерського 
складу, які плануються до призначення на 
посади у складі ЛИТПОЛУКРБРИГ або 
обіймають посади командирів взводів/рот та їм 
рівні або включені до Резерву кандидатів для  
просування по службі (призначення на посади 
командирів рот, офіцерів штабу батальйону та 
їм рівні), у військовому званні “старший 
лейтенант” – “капітан” 

ЗСУ-5 

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського складу з 
питань бойового 
застосування 
підрозділів родів 
військ СВ 
ЗС України, 
Високомобільних 
десантних військ 
ЗС України, Сил 
спеціальних  операцій 
ЗС України, 
підрозділів бойового, 
технічного та 
тилового 
забезпечення 

84.  

 
 
Військова академія 
Литовської Республіки 
(м. Вільнюс) 
Міжнародний курс 
вивчення англійської 
мови ІІ рівня (СМР 2) 
(International Level 2 
English Language Course) 
 
 

4 січень 
2017 року 4 місяці Англійська (СМР 1), військовослужбовці, які 

плануються до призначення на посади у складі 
ЛИТПОЛУКРБРИГ, військовослужбовці та 
державні службовці, які обіймають посади  
служба (робота) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 

в/ч А0515-1; 
ЗСУ-8 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

4 серпень 
2017 року 4 місяці ЗСУ-6 
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85.  

Військова академія 
Литовської Республіки 
(м. Вільнюс) 
Міжнародний курс 
вивчення англійської 
мови ІІІ рівня (СМР 3) 
(International Level 3 
English Language Course) 

1 

1 етап − 
серпень 

2017 року; 
2 етап − 
січень 

2018 року 
 

 
3 місяці 

 
 

3 місяці 
 

 
Англійська (СМР 2), військовослужбовці, які 
плануються до призначення на посади у складі 
ЛИТПОЛУКРБРИГ, військовослужбовці та 
державні службовці, які обіймають посади  
служба (робота) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, вище 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 
 

ЗСУ-2 
Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

Латвійська Республіка 

86.  

Мовна школа 
Національних Збройних 
Сил Латвійської 
Республіки 
(м. Рига) 
Курс вивчення 
англійської мови 
(English Language Training 
Course) 
 

8 вересень 
2017 року 4 місяці 

Англійська (СМР 1), військовослужбовці та 
державні службовці, які обіймають посади  
служба (робота) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 

МОУ-2;  
ЗСУ-6 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

Республіка Корея 
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87.  

 
Коледж Сухопутних 
військ Республіки Корея 
(м. Тхеджон) 
(з попереднім вивченням 
корейської мови, м.Ічон) 
(Army College Course) 
 
 

1 лютий  
2017 року 

9 місяців 
– мовна 

підготовка 
1 рік – 
фахова 

підготовка 

Англійська (СМР 2, бажано корейська – не 
нижче СМР 1), особи офіцерського складу, які 
проходять військову службу за контрактом у 
ЗС України; мають базову чи повну вищу 
освіту; строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для  
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; мають вік до 38 років (на кінець року 
вступу) з військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “майор” (“капітан 3 рангу”)  і вище 
 

МОУ-1; 
ЗСУ-3 

Професійна 
підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено 
наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

Республіка Польща 

88.  

Національна академія 
оборони Республіки 
Польща 
(м. Варшава) 
Вищий оперативно-
стратегічний курс 

1 жовтень 
2017 року 

10 
місяців 

Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, які проходять військову 
службу за контрактом у ЗС України; мають 
оперативно-тактичний рівень освіти, проходять 
військову службу на посадах зі штатно-
посадовою категорією “полковник” (“капітан 1 
рангу”) і вище; зараховані до Резерву 
кандидатів для просування по службі на посади 
з оперативно-стратегічним рівнем підготовки 
або мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; у віці до 45 років (на 
кінець року вступу)  
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Професійна підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено наявність  
оперативно-
стратегічного рівня 
освіти 

http://www.army.mil.kr/english/
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89.  

Національна академія 
оборони Республіки 
Польща 
(м. Варшава) 
Вищий оперативно-
тактичний курс 
(післядипломна освіта) 
 

1 жовтень 
2017 року 

10 
місяців 

Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, які проходять військову 
службу за контрактом у ЗС України; проходять 
військову службу на посадах зі штатно-
посадовою категорією “майор” (“капітан 3 
рангу”); строк служби на посадах осіб 
офіцерського складу не менше семи років; 
зараховані до Резерву кандидатів для 
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; у віці до 38 років (на кінець року 
вступу) 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
воєнної безпеки та 
оборони держави 

90.  

Національна академія 
оборони Республіки 
Польща 
(м. Варшава) 
Вищий штабний курс 
 

1 жовтень 
2017 року 

10 
місяців 

Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, які проходять військову 
службу за контрактом у ЗС України; проходять 
військову службу на посадах зі штатно-
посадовою категорією “підполковник”; 
зараховані до Резерву кандидатів для 
просування по службі на посади з оперативно-
тактичним рівнем підготовки або мають рівень 
підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами; у віці до 38 років (на кінець року 
вступу) 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-2 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
воєнної безпеки та 
оборони держави 

91.  

Національна академія 
оборони Республіки 
Польща / Мовна школа 
ЗС Республіки Польща 
(м. Варшава / м. Лодзь) 

8 лютий 
2017 року 5 місяців 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи  сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 

МОУ-2 
в/ч А0515-1 

ЗСУ-10 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 
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Курс вивчення 
англійської мови ІІ рівня 

8 вересень 
2017 року 5 місяців 

на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-10 

92.  

Національна академія 
оборони Республіки 
Польща/ Мовна школа 
ЗС Республіки Польща 
(м. Варшава / м. Лодзь) 
Курс вивчення 
англійської мови ІІІ рівня 

8 лютий 
2017 року 5 місяців 

 
Англійська (не нижче СМР 2), особи 
офіцерського складу, особи  сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, вищому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-10 
Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою 

8 вересень 
2017 року 5 місяців 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-10 

93.  

Навчальний центр 
військової поліції 
Збройних Сил 
Республіки Польща 
(м. Мінськ-Мазовецький) 
Курс вивчення 

2 лютий 
2017 року 5 місяців 

 
Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи  сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 

ЗСУ-4 

Мовна підготовка 
представників ВСП 
ЗСУ, які потребують 
знання іноземних мов 
для виконання 
посадових обов’язків, 
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англійської мови ІІ рівня 

2 вересень 
2017 року 5 місяців 

на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 
 

ЗСУ-4 

служби або навчання 
за кордоном 

Австралія 

94.  

 
Оборонний коледж 
Австралії 
(м. Канберра) 
Об’єднаний командно-
штабний курс 
(з попередньою мовною 
допідготовкою в 
Оборонному 
міжнародному 
навчальному центрі, 
м. Мельбурн) 
 

1 серпень 
2017 року 

1 рік 4 
місяці 

Англійська IELTS: 6,5 (СМР 3), 
особи офіцерського складу, які проходять 
військову службу за контрактом у ЗС України; 
мають базову чи повну вищу освіту; строк 
служби на посадах осіб офіцерського складу не 
менше семи років; зараховані до Резерву 
кандидатів для  просування по службі на посади 
з оперативно-тактичним рівнем підготовки або 
мають рівень підготовки, що є нижчим за 
займаними посадами; мають вік до 38 років (на 
кінець року вступу) з військових посад зі 
штатно-посадовою категорією “майор” 
(“капітан 3 рангу”)  і вище 

ЗСУ-3 

Професійна підготовка 
військовослужбовців, 
які плануються до 
призначення на 
посади, 
кваліфікаційними 
вимогами яких 
передбачено наявність  
оперативно-
тактичного рівня 
освіти 

95.  

Оборонний коледж 
Австралії 
(м. Канберра) 
Семінар миротворчих 
операцій (Peace Operations 
Seminar (POS)) 

2 
березень − 

квітень 
2017 року 

2 тижні 

Англійська IELTS: 5,5 (СМР 2+), 
особи офіцерського складу видів ЗС України, 
які мають базову або повну вищу освіту,  
включені до Резерву кандидатів для  
просування по службі, у військовому званні 
“майор” – “підполковник”, зі штатно-
посадовою категорією “майор” і вище, віком до 
38 років 

ЗСУ-3 

Підвищення 
кваліфікації фахівців 
з питань проведення 
та участі в 
миротворчих 
операціях 
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96.  

Оборонний 
міжнародний 
навчальний центр 
(м. Мельбурн) 
Курс методології 
викладання англійської 
мови”  
(Methodology of English 
Language Teaching Course 
(MELT) 

2 серпень 
2017 року 4 місяці 

Англійська IELTS: 6 (СМР 2+), викладачі 
англійської мови військових навчальних 
закладів (військових частин, навчальних 
центрів та установ) ЗС України, у військовому 
званні “лейтенант” – “підполковник” або 
відповідний еквівалент цивільного персоналу 
(стаж викладацької діяльності – до 5 років) 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-4 

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів з питань 
удосконалення 
методики викладання 
англійської мови 

Угорщина 

97.  

 
Національний 
університет державної 
служби  
(м. Будапешт) 
Курс вивчення 
англійської мови у рамках 
Програми НАТО 
“Удосконалення 
військової освіти” 
(Defense education 
enhancement program) 
 

6 лютий 
2017 року 5 місяців 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу ЗС України з числа 
професорсько-викладацького складу військових 
навчальних закладів ЗС України, що беруть 
участь у реалізації Програми НАТО 
“Удосконалення військової освіти”, посади яких 
передбачають знання англійської мови на рівні, 
не нижчому стандартизованого мовленнєвого 
рівня “функціональний” (СМР 2) 

МОУ-4; 
ЗСУ-8 

Удосконалення рівня 
володіння іноземною 
мовою науково-
педагогічних, 
педагогічних та 
наукових працівників  
військових 
навчальних закладів 
МО України 

6 вересень 
2017 року 5 місяців МОУ-4; 

ЗСУ-8 

Республіка Словенія 
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98.  

Центр мовної 
підготовки 
“Партнерство заради 
миру” Збройних Сил 
Словенії (н.п. Айшевиця) 
Поглиблений курс 
вивчення англійської 
мови СМР 3 (Upper 
intermediate English 
Language Course) 

2 вересень 
2017 року 3 місяці 

 
Англійська (не нижче СМР 2), особи 
офіцерського складу, особи сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 
 

ЗСУ-4 

Мовна підготовка 
військовослужбовців 
та працівників 
ЗС України, які 
потребують знання 
іноземних мов для 
виконання посадових 
обов’язків, служби 
(роботи) або навчання 
за кордоном 

 
 
 
 
 

       

Румунія 

99.  

Національний 
університет оборони ім. 
Кароля І, Центр 
іноземних мов, 
факультет безпеки та 
оборони 
(м. Бухарест) 
Поглиблений курс 
планування спільних 
операцій для штабних 
офіцерів  

1 квітень 
2017 року 3 місяці 

 
Англійська (не нижче СМР 2+), особи 
офіцерського складу, державні службовці, які 
проходять службу на посадах в органах 
військового управління ЗС України, включені 
до Резерву кандидатів для  просування по 
службі (кадрового резерву) та потребують 
підвищення професійного рівня у ході 
виконання функціональних обов’язків за 
посадою, у військовому званні “майор” – 
“полковник”, державні службовці відповідного 
рангу 
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-4 

Підвищення 
кваліфікації з питань 
воєнної безпеки та 
оборони держав 
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Національний 
університет оборони ім. 
Кароля І, Центр 
іноземних мов  
(м. Бухарест) 
Курс вивчення 
англійської мови 
середнього рівня  (СМР 2) 
(Intermediate English 
Course) 

2 узгоджується узгод-
жується 

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, особи  сержантського та 
старшинського складу у військовому званні від 
“сержанта” і вище або цивільний персонал, які 
обіймають посади (плануються до призначення 
на посади або направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав), служба 
(робота або навчання) на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-2; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-4 

Мовна підготовка 
військовослужбовців 
та працівників 
ЗС України, які 
потребують знання 
іноземних мов для 
виконання посадових 
обов’язків, служби 
(роботи) або навчання 
за кордоном 

 

Національний 
університет оборони ім. 
Кароля І, Центр 
іноземних мов  
(м. Бухарест) 
Поглиблений курс 
вивчення англійської 
мови до рівня  СМР 3 
(Advanced English Course) 

2 узгоджується узгод-
жується 

Англійська (СМР 2), особи офіцерського 
складу, особи  сержантського та старшинського 
складу у військовому званні від “сержанта” і 
вище або цивільний персонал, які обіймають 
посади (плануються до призначення на посади 
або направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав), служба (робота або 
навчання) на яких передбачає знання 
англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2) 
 

МОУ-1; 
в/ч А0515-1; 

ЗСУ-3 

Мовна підготовка 
військовослужбовців 
та працівників 
ЗС України, які 
потребують знання 
іноземних мов для 
виконання посадових 
обов’язків, служби 
(роботи) або навчання 
за кордоном 

 

Центр інженерної 
підготовки 
(м. Римнику-Вилча) 
Курс поводження із 
вибухонебезпечними 
боєприпасами 
(речовинами) (EOD Basic 
Course) 
 

1 квітень 
2017 року 3,5 місяці 

Англійська (не нижче СМР 2), особи 
офіцерського складу у військовому званні 
“старший лейтенант” – “капітан” (або особи 
сержантського та старшинського складу) 
інженерних підрозділів, які мають навички у 
поводженні з вибухонебезпечними предметами 
Наявність сертифікату особового допуску до 
інформації НАТО “NATO/PFP Confidential” 

ЗСУ-3 

Удосконалення 
професійної 
підготовки офіцерів-
інженерів, які 
проходять службу на 
відповідних посадах 
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Примітки:    1. Перевага для направлення на навчання надаватиметься військовослужбовцям ЗС України, які мають бойовий досвід та приймали участь 

в АТО, проходять військову службу у підрозділах спеціального призначення, військової розвідки, на посадах в органах військового 
управління, військових частинах (підрозділах) ЗС України, що залучаються до участі у міжнародних програмах, багатонаціональних 
військових формуваннях, міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, багатонаціональних військових навчаннях. 
2. Для навчання на мовних курсах відбираються кандидати,які проходять службу (працюють) на посадах,що включені до Переліку 
пріоритетних категорій посад військовослужбовців та працівників Збройних Сил України для вивчення іноземних мов у військових 
навчальних закладах Збройних Сил України і за кордоном, затвердженого наказом Міністра оборони України від 29.11.2016 № 647 дск; 
3. На кожне навчальне місце проводиться відбір 1 основного та 2-3 резервних кандидатів, які відповідають вимогам для навчання на курсі. 
Основні кандидати для навчання на фахових курсах визначаються на конкурсній основі за результатами тестувань з визначення рівня 
володіння відповідною іноземною мовою та співбесід; 
4 .Рівень знання іноземної мови, визначений за мовним стандартом НАТО СТАНАГ 6001 (редакція 3), повинен бути підтверджений 
свідоцтвом про визначення рівня знання іноземної мови, виданим не раніше, ніж за три роки до початку курсу. 
5. Для підвищення професійного рівня, поглиблення знань з теорії та практики стратегії національної безпеки, оперативного мистецтва, 
вивчення передових військових досліджень,для навчання у військових навчальних закладах іноземних держав, визначених як військові 
навчальні заклади для здобуття оперативно-стратегічного та оперативно-тактичного рівнів підготовки, можуть також відбиратись та 
направлятись особи офіцерського складу, які здобули оперативно-тактичний чи оперативно-стратегічний рівень освіти у відповідних 
військових навчальних закладах Міністерства оборони України або за кордоном у попередні роки. 
6. * Рішення щодо можливості надання навчального місця може бути прийнято американською стороною у 2017 році у разі відмови від 
навчальних місць інших країн.  

 
 

 

 
Директор Департаменту кадрової політики  
Міністерства оборони України                 О.В.ЯЦИНО 
 
“___” ____________2016 року  
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Скорочення 

 
ВВНЗ – Вищі військові навчальні заклади 
ВМедД – Військово-медичний департамент  
ВМС – Військово-Морські Сили 
ГШ – Генеральний штаб 
ДВОН – Департамент військової освіти та науки 
ДВА та ФК – Департамент внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
УК та П – Управліннякомунікації та преси 
УІТ – Управління інформаційних технологій 
ВСП – Військова служба правопорядку 
ЦНДІ ОВТ – Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки 
ЗСУ – Збройні Сили України 
КОМ – Концепція оперативних можливостей 
МО – Міністерство оборони 
МОУ – Міністерство оборони України 
МП – Морська піхота 
НУОУ – Національнийуніверситет оборони України 
ППОС – Процес планування та оцінки сил 
ПС – Повітряні Сили 
СВ – Сухопутні війська 
СМР – Стандартизований мовленнєвий рівень 
США – Сполучені Штати Америки 
АТО – антитерористична операція 
ЛИТПОЛУКРБРИГ – литовсько-польсько-українська бригада 
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