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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
АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА

1.

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

1
узгоджуєть

ся 3 місяці

Німецька (не нижче СМР 2), військовослужбовці 
та цивільний персонал, які плануються для 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав; військовослужбовці, які 
плануються для направлення на стажування у 
військах та військово-медичних закладах 
Бундесверу, обіймають посади, 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

2.

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

1
узгоджуєть

ся 3 місяці

Німецька (не нижче СМР 1), військовослужбовці 
та цивільний персонал, які плануються для 
направлення на навчання на курсах у ВНЗ 
іноземних держав; військовослужбовці, які 
плануються для направлення на стажування у 
військах та військово-медичних закладах 
Бундесверу, обіймають посади, служба (робота 
або навчання) на яких передбачає знання 
німецької мови на рівні, вищому за не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2)

ЗСУ-2, 
в/ч А0515-2
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1 2 3 4 5 6 7 8
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ

3.

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

1 червень 
2020 року

1 рік 
2 місяці

Англійська IELTS: 6 (СМР 2+), 
особи офіцерського складу видів 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

ЗСУ-Л

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти

4.

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

1 узгоджуєть
ся 3 місяці

Англійська IELTS: 6 (СМР 2+), 
військовослужбовці підрозділів Десантно- 
штурмових військ, Сил спеціальних операцій та 
підрозділів спеціального призначення видів ЗС 
України

ЗСУ-2, 
в/ч А0515-2

Підвищення
кваліфікації
військовослужб
овців підрозділів
спеціального
призначення

5.

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

3 жовтень 
2020 року 7 місяців

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

ЗСУ-5

Навчання 
курсантів за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського 
складу 
тактичного 
рівня Великої 
Британії
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6.

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

2 вересень 
2020 року 1 рік

Англійська (не нижче IELTS: 5,5 (СМР 2+)), 
курсанти 2, 3 курсів Інституту Військово- 
Морських Сил Національного університету 
“Одеська національна морська академія”

ЗСУ^І

Навчання 
курсантів за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського 
складу 
тактичного 
рівня Великої 
Британії

7.

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

1 лютий 
2020 року 1 рік

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

ЗСУ-З

Навчання 
курсантів за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського 
складу 
тактичного 
рівня Великої 
Британії

1 листопад 
2020 року 1 рік ЗСУ-З

ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА

8.

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 
2020 року

11
місяців

Англійська (не нижче СМР 2+), 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; з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією “майор” 
(капітан 3 рангу) -  “підполковник” (капітан 2 
рангу).

ЗС У -6

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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9.

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

2 січень 
2020 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 “полковник-генерал”, 
державні службовці відповідного рангу.

в/ч А0515—2

Підвищення 
кваліфікації з 
питань воєнної 
безпеки та 
оборони 
держави

10.

Військова академія 
Збройних Сил Естонської 
Республіки
(м. Тарту)
Міжнародний курс 
інтенсивного вивчення 
англійської мови

20 вересень 
2020 року 4 місяці

Англійська (СМР 2), особи офіцерського, 
сержантського, старшинського та рядового 
складу Сил спеціальних операцій ЗС України

ССО ЗСУ -
зо

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА

11.

Вищий
загальновійськовий 
інститут збройних сил 
Італійської Республіки
(м. Рим)
з попереднім навчанням на 
курсі вивчення італійської 
мови в Школі іноземних 
мов сухопутних військ 
Італійської Республіки, 
м. Перуджа

1 квітень 
2020 року

1 рік 
2 місяці

Італійська та англійська (СМР 2), 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; з військових посад зі штатно- 
посадовою категорією “майор” (капітан 3 рангу) 
і вище, у військовому званні 
“майор/підполковник”

ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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12.

Академія військово- 
морських сил Італійської 
Республіки
(м. Ліворно)
з попередньою поглибленою 
мовною підготовкою у 
Школі іноземних мов 
повітряних сил Італійської 
Республіки, м. Лорето

2 узгоджу єть 
ся

3
навчальні

роки

Італійська (не нижче СМР 2), курсанти 2, 3 
курсів Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська 
академія” віком не менше 18 і не більше 22 років

ЗСУ-2

Навчання 
курсантів за 
програмою 
підготовки осіб 
офіцерського 
складу 
тактичного 
рівня Італійської 
Республіки

13.

Академія військово- 
морських сил Італійської 
Республіки
(м. Ліворно)

2 узгоджуєть
ся 3 місяці

Італійська (не нижче СМР 2), курсанти 2, 3 
курсів Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська 
академія”

ЗСУ-2

Стажування 
(літня практика) 
курсантів на 
військових 
суднах 
військово- 
морських сил 
Італійської 
Республіки

14.

Центр іноземних мов 
повітряних сил Італійської 
Республіки
(м. Лорето)
Поглиблений курс вивчення 
англійської мови

1 узгоджуєть
ся 3 місяці

Англійська СМР 2, військовослужбовці або 
працівники Збройних Сил України, 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)

ЗСУ-2

Мовна 
підготовка 
військовослужб 
овців та 
працівників ЗС 
України, які 
потребують 
знання
іноземних мов 
для виконання 
посадових 
обов’язків, 
служби (роботи) 
або навчання за 
кордоном
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15.

Вищий інститут 
оборонних наук при 
Центрі вищих оборонних 
наук
Міжнародний базовий курс 
(Institute for High defense 
studies at the Centre for High 
defense studies)

1 узгоджуєть
ся 2 місяці

Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу, 
які проходять службу на керівних посадах в 
органах військового управління, у військовому 
званні “полковник” і вище.
Переваги надаються кандидатам, які мають 
досвід проходження служби на посадах 
багатонаціональних органів військового 
управління

в/ч А0515—2

Підвищення 
кваліфікації з 
питань воєнної 
безпеки та 
оборони 
держави

КАНАДА

16.

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

1 серпень 
2020 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 для 
просування по службі на посади з оперативно- 
стратегічним рівнем підготовки або мають 
рівень підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами

МОУ-1,
ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
стратегічного
рівня освіти

17.

Тренувальний центр
(м. Моніг, Ямайка) 
Командно-штабний курс 
для молодших офіцерів 
(Caribbean Junior Command 
and Staff Course)

1 лютий 
2020 року 4 місяці

Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу, 
які проходять військову службу на командних та 
штабних посадах в ротах, штабах батальйонів, 
бригад і їм рівних, у військовому званні 
“лейтенант” -  “капітан”

ЗСУ-2

Підвищення 
кваліфікації осіб 
молодшого 
офіцерського 
складу з питань 
виконання 
обов’язків на 
посадах, які 
вони займають
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18.

Командно-штабний 
коледж Сухопутних 
військ Збройних Сил 
Канади
(форт Фронтенак, провінція 
Онтаріо, м. Кінгстон)
Курс армійських операцій

1 червень 
2020 року 6 місяців

Англійська (ECL:80), 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 п’яти років; 
мають вік до 35 років (на кінець року вступу) з 
військових посад зі штатно-посадовою 
категорією “капітан” -  “майор”

ЗСУ-2

Професійна
підготовка
військовослужб
овців, які
проходять
службу у
Десантно-
штурмових
військах, Силах
спеціальних
операцій,
підрозділах
видів ЗС
України

19.

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

3 січень 
2020 року 4,5 місяці

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, (особи сержантського та 
старшинського складу -  у виключних та 
індивідуальних випадках) або цивільний 
персонал, які обіймають посади (плануються до 
призначення на посади) служба (робота) на яких 
передбачає знання англійської мови на рівні, не 
нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2), або плануються до 
направлення для проходження військової 
служби (навчання) за кордоном

ЗСУ-5
Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

3 серпень 
2020 року 4,5 місяці МОУ-2,

ЗСУ-З

20.

Школа мовної підготовки 
ЗС Канади
(м. Сен-Жан, провінція 
Квебек)

1 січень 
2020 року 2,5 місяці

Англійська (не нижче СМР 1), особи 
офіцерського складу, у військовому званні 
“підполковник” і вище або цивільні 
(відповідного еквіваленту військовому званню),

ЗСУ-2

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою
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Короткостроковий курс 
вивчення англійської мови 
(English Language Short 
Course) 1 серпень 

2020 року 2,5 місяці

які обіймають посади (плануються до 
призначення на посади, служба (робота) на яких 
передбачає знання англійської мови на рівні, не 
нижчому стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2), або плануються до 
направлення для проходження військової 
служби (навчання) за кордоном

МОУ-1,
ЗСУ-2

21.

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

1 січень 
2020 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)

ЗСУ-2

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

1 серпень 
2020 року 4,5 місяці

МОУ-1,
ЗСУ-1

22.

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

2 січень 
2020 року 4 місяці

Англійська (не нижче СМР 2), викладачі 
англійської мови військових навчальних 
закладів, інструктори мовної підготовки 
військових частин, у військовому званні 
“старший лейтенант” -  “майор” або відповідний 
еквівалент цивільного персоналу (стаж 
викладацької діяльності -  до 5 років, наявність 
допуску до державної таємниці (форма 3)

МОУ-2,
ЗСУ-1

Підвищення
кваліфікації
викладачів
(інструкторів)
англійської мови
військових
навчальних
закладів
Збройних Сил 
У країни
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КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

23.

Командна академія 
сухопутних військ 
Національно-визвольної 
армії Китаю
(м. Нанкі, провінція 
Цзянсу)
Командно штабний курс

1 вересень 
2020 року

10
місяців

Російська китайська, англійська, французька, 
іспанська (вільне володіння однією із мов), 
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” і вище, у військовому званні 
“майор” -  “підполковник”

ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти

24.

Піхотна академія 
сухопутних військ 
Національно-визвольної 
армії Китаю
(Шицзячжуанський філіал, 
м. Шицзячжуан, провінція 
Хебей)
Курс управління піхотою 
(початковий рівень)

1 вересень 
2020 року

10
місяців

Російська, китайська, англійська, французька, 
(вільне володіння однією із мов), особи 
офіцерського складу, які проходять службу на 
посадах офіцерів механізованої (мотопіхотної, 
десантно-штурмової) роти, штабу батальйону 
(полку, бригади) у військовому званні 
“лейтенант” -  “капітан”

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерів
механізованих
(мотопіхотних,
десантно-
штурмових)
підрозділів
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ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА

25.

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

8 серпень 
2020 року 4,5 місяці

Англійська (СМР 1), особи офіцерського складу 
у військовому званні до “капітан” включно, 
сержантського та рядового складу, які 
обіймають посади служба на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2)

ЗСУ - 15

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА

26.

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

5 січень 
2020 року 4 місяці Англійська (СМР 1), військовослужбовці, які 

обіймають посади служба на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 2)

З С У -8 Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

5 серпень 
2020 року 4 місяці

в/ч А 05 1 5 -
2,

ЗСУ -8

27.

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

2

1 етап -  
серпень

2020 року;
2 етап -  
січень

2021 року

3 місяці 

3 місяці

Англійська (СМР 2), військовослужбовці, які 
обіймають посади служба на яких передбачає 
знання англійської мови на рівні, не нижчому 
стандартизованого мовленнєвого рівня 
“функціональний” (СМР 3)

в/ч А 05 1 5 -
2,

З С У -2

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою
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28.

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

1 серпень
2020 5 місяців

Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу 
які 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” -  “майор”

ЗС У -З

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського 
складу з питань 
бойового 
застосування 
підрозділів СВ 
ЗС України, 
ССО ЗС України

РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ

29.

Військовий університет 
об’єднаних сил 
Республіки Корея (модуль 
СВ)
(м. Тхеджон)
(з попереднім вивченням 
корейської мови у Школі 
військової розвідки 
Сухопутних військ 
Республіки Корея)

1 узгоджуєть
ся

9 місяців
-  мовна 

підготов
ка

9 місяців
-  фахова 
підготов

ка

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; з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією “майор” 
(капітан 3 рангу) і вище

ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

ЗО.

Академія військового 
мистецтва міністерства 
національної оборони 
Республіки Польща
(м. Варшава)
Курс вивчення англійської 
мови II рівня

7 лютий 
2020 року 5 місяців

Англійська 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,
ЗСУ-10

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

10 вересень 
2020 року 5 місяців МОУ-2,

ЗСУ-20

31.

Академія військового 
мистецтва міністерства 
національної оборони 
Республіки Польща
(м. Варшава)
Курс вивчення англійської 
мови III рівня

1 лютий 
2020 року 5 місяців

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, вищому стандартизованого 
мовленнєвого рівня “функціональний” (СМР 2)

ЗСУ-1

Удосконалення

2 вересень 
2020 року 5 місяців МОУ-2,

ЗСУ-4

рівня володіння
іноземною
мовою

32.

Центр підготовки 
військової жандармерії 
збройних сил Республіки 
Польща
(м. Мінськ-Мазовецький) 
Курс вивчення англійської 
мови II рівня

2 лютий 
2020 року 5 місяців

Англійська СМР 1+, особи офіцерського складу, 
особи сержантського та старшинського складу, 
які проходять військову службу у підрозділах 
Військової служби правопорядку

ЗСУ-2
Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

2 вересень 
2020 року 5 місяців ЗСУ-2
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РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ

33.

Центр мовної підготовки 
“Партнерство заради 
миру” збройних сил 
Словенії
(м. Айшевиця)
Курс вивчення англійської 
мови (Intermediate English 
Language Course)

2 березень 
2020 року 3 місяці

Англійська 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,
ЗСУ-2 Мовна 

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

34.

Центр мовної підготовки 
“Партнерство заради 
миру” збройних сил 
Словенії
(м. Айшевиця)
Поглиблений курс 
вивчення англійської мови 
(Upper-intermediate English 
Language Training Course)

2 вересень 
2020 року 3 місяці

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-1
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РУМУНІЯ

35.

Центр вивчення 
іноземних мов
(м. Брашов)
Курс вивчення англійської 
мови середнього рівня

2 узгоджуєть
ся 9 тижнів

Англійська СМР 1, військовослужбовці або 
працівники Збройних Сил України, 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).

в/ч
А0515-1,

ЗСУ-2

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

36.

Центр підготовки 
фахівців розвідки, 
повітрянодесантних 
військ, спеціальних 
операцій та передових 
авіаційних навідників 
ім. Григорія Баштана 
(м. Бузеу)
Рейнджерський курс

1 травень 
2020 року 2 місяці

Особи офіцерського складу у військовому званні 
від “молодшого лейтенанта” до “старшого 
лейтенанта” та особи сержантського та 
старшинського складу, які мають знання 
англійської мови на рівні не нижче, ніж СМР 1, 
фізично підготовлені.

ЗСУ-2

Формування та
вдосконалення
базових,
практичних та
інтелектуальних
здібностей
військовослужб
овців,
необхідних для 
подальшого 
розвитку; 
розвиток вмінь і 
навичок, 
необхідних для 
управління 
підрозділами як 
у мирний так і 
воєнний час
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37.

Центр підготовки 
фахівців інженерних 
військ, знешкодження 
вибухових пристроїв і 
захисту від РХБ зброї 
“Панаіт Донічі” 
(м. Римніку Велча)
Базовий курс зі 
знешкодження 
вибухонебезпечних 
предметів

1 березень 
2020 року 3,5 місяці

Особи офіцерського складу у військовому званні 
“старший лейтенант/капітан” та особи 
сержантського та старшинського складу у 
військовому званні “сержант/старший сержант”, 
які мають знання англійської мови на рівні не 
нижче, ніж СМР 2, проходять службу в 
інженерно-саперних військах.

ЗСУ-2

Розвиток 
професійних 
знань та навичок 
військовослужб 
овців,
необхідних для 
подальшого 
використання 
процедур і 
сучасного 
обладнання для 
знешкодження 
вибухонебезпеч 
них предметів 
відповідно до 
стандартів 
НАТО.
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СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

38.

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

2
лютий 

2020 року 2 місяці

Англійська (СМР 2), особи офіцерського складу 
підрозділів видів 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-2

Вивчення 
доктрин і 
процедур НАТО 
для підвищення 
рівня фахової 
підготовки 
офіцерів щодо 
планування та 
проведення 
військових 
операцій 
відповідно до 
стандартів 
НАТО у всьому 
спектрі
конфліктів у
багатонаціональ
ному
середовищі та 
володіння ними 
військовою 
термінологією 
НАТО

2 вересень 
2020 року 2 місяці ЗСУ-2
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СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

39.

Національний 
університет оборони 
США (Державний 
військовий коледж 
університету)
(форт МакНейр, 
м. Вашингтон, округ 
Колумбія)
(National War College 
(NWC) at National Defense 
University (NDU))

1 червень 
2020 року 58 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-2, 
в/ч А0515—1 Професійна 

підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
стратегічного
рівня освіти

40.

Національний 
університет оборони 
США (Школа ім. Дуайта 
Ейзенхауера з питань 
національної безпеки та 
стратегії ресурсів)
(форт МакНейр, м. 
Вашингтон, округ 
Колумбія)
(Dwight Eisenhower School 
for National Security and 
Resource Strategy at National 
Defense University (NDU))

1 червень 
2020 року

51
тиждень

Англійська (ЕСЕ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами

ЗСУ-2, 
в/ч А0515-1
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41.

Національний 
університет оборони 
США (Коледж інформації 
та кіберпростору Школи 
стратегічних досліджень 
об’єднаних сил)
(форт МакНейр, 
м. Вашингтон, округ 
Колумбія)
(College of Information and 
Ciberspaces (CIC) School of 
Joint Strategic Studies) (SJSS 
at National Defense 
University (NDU))

1 червень 
2020 року 55 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-2
Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
стратегічного
рівня освіти

42.

Національний 
університет оборони 
США (Міжвидова школа 
передових методів 
ведення бойових дій) 
(форт МакНейр, 
м. Вашингтон, округ 
Колумбія)
(Joint Advanced Warfighting 
School at National Defense 
University (NDU))

1 червень 
2020 року 48 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-2
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43.

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

1 червень 
2020 року 60 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
стратегічного
рівня освіти

44.

Коледж військово- 
повітряних сил США
(авіабаза ім. генерала 
Максвелла, штат Алабама) 
(Air War College)

1 узгоджуєть
ся 52 тижня

Англійська (ЕСЬ: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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-2

45.

Коледж військово- 
морських Сил США,
(м. Ньюпорт, штат Род- 
Айленд)
(Naval Command College 
(NCC)

1 липень 
2020 року 49 тижнів

Англійська (ЕСЕ: 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 для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним 
рівнем підготовки або мають рівень підготовки, 
що є нижчим за займаними посадами.

ЗСУ-З
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46.

Командно-штабний 
коледж сухопутних військ 
США
(форт Левенворт, штат 
Канзас)
US Army Command & 
General Staff College 
(CGSOC), Intermediate 
Level Education (ILE)

1-2 квітень 
2020 року 48 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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, у військовому званні 
“майор” (капітан 3 рангу)

ЗСУ-З
Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти

47.

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

1 квітень 
2020 року 52 тижня

Англійська (ЕСЕ: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; з військових посад зі 
штатно-посадовою категорією “майор” (капітан 
3 рангу) і вище, у військовому званні “майор” 
(капітан 3 рангу)

ЗСУ-З
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48.

Командно-штабний 
коледж морської піхоти 
США
(база морської піхоти США 
“Квантіко”, штат 
Вірджінія)
(Command & Staff College 
US Marine Corps (USMC 
CSC))

1 червень 
2020 року 47 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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, у 
військовому званні “майор” (“капітан 3 рангу”) -  
на денну форму навчання;

до 43 років (на кінець року вступу) з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією 
“підполковник” (капітан 2 рангу) і вище, у 
військовому званні “майор” (“капітан 3 рангу”)- 
“підполковник” (“капітан 3 рангу”) -  на 
дистанційну форму навчання.
Для навчання залучаються особи офіцерського 
складу підрозділів морської піхоти, 
механізованих, аеромобільних, розвідувальних 
підрозділів, підрозділів спеціального 
призначення, органів військового управління

ЗСУ-2

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти

49.

Командно-штабний 
коледж морської піхоти 
США (дистанційне 
навчання)
(база морської піхоти США 
“Квантіко”, штат 
Вірджінія)
(Command & Staff College 
US Marine Corps (distance 
learning course) (CSCDEP) 
USMC)

2 червень 
2020 року

47 тижнів 
(5

тижнів- 
установч 
ий збір на 
базі МП 
США, 

36 тижнів

міжзборо 
-вий 

період в 
Україні, 
6 тижнів

підсумко 
вий збір 
на базі 

МП 
США)

ЗСУ-2
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50.

Командно-штабний 
коледж військово- 
морських сил США
(м. Ньюпорт, штат Род- 
Айленд)
(Naval Command & Staff 
College College (NCSC), 
Newport,RI

1 липень 
2020 року 49 тижнів

Англійська (ЕСЕ: 80), особи офіцерського 
складу, які проходять військову службу за 
контрактом у ЗС України на посадах за 
спеціальністю “Бойове застосування та 
управління діями військових частин Військово- 
Морських Сил”, “Організація бойового 
застосування та експлуатації озброєння та 
військової техніки Військово-Морських Сил” 
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, у військовому званні “майор” 
(капітан 3 рангу)

ЗСУ-З

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти

51.

Школа післядипломної 
освіти ВМС США
(м. Монтеррей, штат 
Каліфорнія)
Курс підготовки магістрів у 
галузі міжнародної безпеки 
та взаємодії між 
цивільними та військовими 
відомствами (Civil-Military 
Relations Master's Degree at 
Naval Postgraduate School)

1 березень 
2020 року 65 тижнів

Англійська (ТОЕБЕ:90), 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; з військових посад зі штатно- 
посадовою категорією “майор” (капітан 3 рангу) 
і вище, у військовому званні “капітан” (капітан- 
лейтенант -  підполковник (капітан 2 рангу)

ЗСУ-1

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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52.

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

1 серпень 
2020 року 4 тижні

Англійська (ЕСЬ: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

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
керівного складу
органів
військового
управління з
питань
оборонного
планування

53.

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

2 узгоджуєть
ся 4 тижні

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

ЦНДІ ОВТ 
ЗСУ-1, 
ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
особового
складу з питань
оборонного
планування

54.

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

2 узгоджуєть
ся 10 тижнів

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

З С У -2
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55.

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

1 узгоджуєть
ся 2 тижня

Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 
у військовому званні “капітан” (капітан- 
лейтенант”) -  “полковник” (“капітан 1 рангу”) 
або цивільні посадовці відповідного рівня, які 
залучаються до закупівель оборонних ресурсів

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
особового
складу з питань
оборонного
планування

56.

Національний 
університет оборони 
США
(форт МакНейр, 
м. Вашингтон, округ 
Колумбія)
Ускладнений курс 
підготовки керівного 
складу з питань управління 
інформаційними 
технологіями
(Chief Information Officer 
Leadership Development 
Program Advanced 
Management Program (AMP) 
(NDU iCollege)

1 узгоджуєть
ся 14 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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

ЗСУ-2

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



26

1 2 3 4 5 6 7 8

57.

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

1 червень 
2020 року

12
тижнів

Англійська (ЕСЬ: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 
СІЛА або інших країн (стаціонарно), або НУОУ 
(оперативно-тактичний рівень)

ЗСУ-2

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

58.

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))

2 узгоджуєть
ся 7 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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-2

Підвищення
кваліфікації з
питань
організації
розвідувально-
інформаційної
діяльності

59.

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 квітень 
2020 року 3 тижні

Англійська (ЕСЕ:80), особи офіцерського складу 
медичних служб органів військового управління, 
військових медичних установ, військових 
навчальних закладів, у військовому званні 
“майор” -  “полковник”

ЗСУ- 1

Підвищення 
кваліфікації 
фахівців з 
питань 
організації 
медичного 
забезпечення ЗС 
України
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60.

Школа піхоти СВ США,
(форт імені генерала 
Беннінга, штат Джорджія) 
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
бойових родів військ 
(Maneuver Captains Career 
Course (CCC))

1 визначаєть
ся 28 тижнів

Англійська (ЕСЬ:75), особи офіцерського складу 
механізованих (мотопіхотних) підрозділів, 
підрозділів ДШВ у військовому званні “старший 
лейтенант” -  “капітан”, з посад зі штатною 
категорією “капітан” або зараховані до Резерву 
кандидатів для просування по службі на посади 
з ШПК “капітан”

ЗСУ-2

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

61.

Школа піхоти СВ США,
(форт імені генерала 
Беннінга, штат Джорджія) 
Початковий курс 
підготовки офіцерів піхоти 
(Infantry Basic Officer 
Lider -  Branch Course 
(IBOLC))

1 квітень 
2020 року

20 тижнів

Англійська (ЕСЬ:75), особи офіцерського складу 
механізованих підрозділів, підрозділів ДШВ 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
вшськ,
підрозділів
бойового,
технічного та
тилового
забезпечення

1 липень 
2020 року

62.

Школа піхоти СВ США
(форт ім. генерала Беннінга, 
штат Джорджія)
Курс підготовки
рейнджерів
(Ranger Course)

2 січень 
2020 року 9 тижнів

Англійська (ЕСЕ:75), особи офіцерського складу 
механізованих, десантно-штурмових, 
підрозділів, підрозділів військової розвідки, сил 
спеціальних операцій, у військовому званні 
“лейтенант” -  “капітан”

ЗСУ-2
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63.

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

2 червень 
2020 року 20 тижнів

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

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

64.

Школа військової 
розвідки СВ США
(форт “Хуачука”, штат 
Арізона)
Міжнародний підвищений 
курс підготовки офіцерів 
військової розвідки 
(International Officer 
Intelligence Captain Carrier 
Course)

1 червень 
2020 року 26 тижнів

Англійська (ЕСЬ:75), особи офіцерського складу 
підрозділів військової розвідки 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

65.

Навчальний центр 
спеціальних методів 
ведення війни 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”)

1-2* визначаєть
ся 32 тижні

Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 
підрозділів спеціального призначення, у 
військовому званні “старший лейтенант” -  
“майор”

ЗСУ-З, 
в/ч А0515-1

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу з питань
бойового
застосування
підрозділів
спеціального
призначення
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66.

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

1 червень 
2020 року 24 тижні

Англійська (ЕСЬ: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

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу з питань
застосування
підрозділів
інженерного
забезпечення

67.

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

1 серпень 
2020 року 20 тижнів

Англійська (ЕСЬ:70), особи офіцерського складу 
підрозділів інженерних військ, у військовому 
званні “лейтенант” -  “старший лейтенант”, з 
посад зі штатною категорією “старший 
лейтенант

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу з питань
застосування
підрозділів
інженерного
забезпечення

68.

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

1 визначаєть
ся

21
тиждень

Англійська (ЕСЬ: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
застосування
підрозділів
зв’язку
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69.

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 липень 
2020 року 19 тижнів

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

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу з питань
застосування
підрозділів
зв’язку

70.

Навчальний центр військ 
зв’язку СВ США 
(форт ім. генерала Гордона, 
штат Джорджія)
Курс підготовки інженерів 
інформаційних систем 
(Information Systems 
Engineer Course)

1 визначаєть
ся 33 тижні

Англійська (ЕСЕ:80), особи офіцерського складу 
у військовому званні лейтенант -майор, до 
функціональних обов’язків яких належать 
питання створення та управління 
інформаційними системам

ЗСУ-2

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

71.

Навчально-медичний 
центр СВ США
(форт Сем, м. Хьюстон, 
штат Техас)
Підвищений курс 
підготовки офіцерів 
медичних служб СВ США 
(AMEDD Captains Career 
Course)

1 визначаєть
ся 18 тижнів

Англійська (ЕСЕ:75), особи офіцерського складу 
підрозділів медичних служб, у військовому 
званні “старший лейтенант” -  “капітан (капітан- 
лейтенант)”

ЗСУ-З

Підвищення 
кваліфікації осіб 
офіцерського 
складу 
підрозділів 
медичних служб
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72.

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

1 узгоджуєть
ся 12 тижнів

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

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу з питань
застосування
авіаційних
підрозділів

73.

Авіабаза “Кеслер”, штат 
Міссіссіпі
Курс підготовки офіцерів 3 
питань управління 
повітряним рухом 
(Air Traffic Controller 
Course)

1 узгоджуєть
ся 24 тижні

Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 
авіаційних частин, у військовому званні 
“старший лейтенант” -  “полковник”

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу
авіаційних
частин з питань
управління
польотами

74.

База морської піхоти 
США “Квантіко”
(штат Вірджинія)
Курс Школи експедиційних 
бойових дій США 
(Expeditionary Warfare 
Shcool Resident Course)

1 узгоджуєть
ся 43 тижні

Англійська (ЕСЬ:80), офіцери підрозділів 
спеціального призначення, морської піхоти 
ВМС ЗС України, у військовому званні 
“старший лейтенант” -  “майор” (“капітан 
3 рангу”)

ЗСУ-2

Підвищення 
кваліфікації 
офіцерського 
складу з питань 
підготовки та 
ведення 
експедиційних 
бойових дій

75.

Військово-морська база 
Сан-Дієго
(штат Каліфорнія)
Курс підготовки офіцерів 
підрозділів спеціального 
призначення -  водолазів- 
підривників ВМС США 
Basic Underwater 
Demolition/SEAL (BUD/S)

2 січень 
2020 року 42 тижні

Англійська (ЕСЬ:80), офіцери підрозділів 
спеціального призначення, морської піхоти 
ВМС ЗС України, у військовому званні 
“старший лейтенант” -  “майор” (“капітан 
3 рангу”)

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації осіб
офіцерського
складу
підрозділів
спеціального
призначення
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76.

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

1 травень 
2020 року 17 тижнів

Англійська (ЕСЬ:80), 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

77.

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

1 серпень 
2020 року 16 тижнів

Англійська (ЕСЬ: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

78.

Школа інформаційної 
служби МО США
(форт Мід, штат Меріленд) 
Курс у сфері інформування 
громадськості та взаємодії 
із засобами масової 
інформації для 
міжнародних студентів 
(Public Affairs (PA) Course)

1 травень 
2020 року 6 тижнів

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

УК таП  
МОУ-1, 

ВКСКМ-1

Підвищення 
кваліфікації 
посадових осіб 
прес-служб 
(підрозділів по 
зв’язкам із 
засобами 
масової
інформації та 
зв’язків 3 
громадськістю)
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79.

Школа інформаційної 
служби МО США
(форт Мід, штат Меріленд) 
Курс підготовки фахівців 
широкомовного зв’язку 
(Broadcast Communication 
Specialist)

1 квітень 
2020 року 11 тижнів

Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 
підрозділів військових засобів масової 
інформації

УК таП  
М О У -1, 

ВКСКМ-1

Підвищення
кваліфікації
посадових осіб
підрозділів
військових
засобів масової
інформації

80.

Школа інформаційної 
служби МО США
(форт Мід, штат Меріленд) 
Міжвидовий курс 
підготовки фахівців 
зв’язків з громадськістю 
проміжного рівня, 5.4 
тижня + Кваліфікаційний 
курс для фахівців зв’язків з 
громадськістю (9 тижнів 
перед фаховим курсом), 
(Joint Senior Public Affairs 
(PA) Course)

2 угоджу єть 
ся 15 тижнів

Англійська (ЕСЬ:85, ОРІ-2+,2+), особи 
офіцерського складу органів військового 
управління структурних підрозділів зв’язків із 
засобами масової інформації

ДВОНСГП
МОУ-1,
ЗСУ-1

Підвищення 
кваліфікації 
керівного складу 
структурних 
підрозділів МО 
України та ЗС 
України з питань 
стратегічних 
комунікацій, 
зв’язків із 
засобами 
масової
інформації та 
громадськістю

81.

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

1 квітень 
2020 року 25 тижнів

Англійська (ЕСЕ: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 ці посади, у 
військовому званні “старший лейтенант” -  
“капітан”

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
офіцерського
складу
Військової
служби
правопорядку у 
Збройних Силах 
України
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82.

Навчальний центр 
спеціальних методів 
ведення війни СВ США 
імені Джона Ф. Кеннеді
(форт “Брегг”, штат 
Північна Кароліна)
Курс цивільно-військових 
відносин
(Civil Affairs Training)

2 червень 
2020 року 11 тижнів

Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 
підрозділів цивільно-військового 
співробітництва

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації осіб
офіцерського
складу
підрозділів
цивільно-
військового
співробітництва

83.

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

1 серпень 
2020 року 5 тижнів Англійська (ЕСЬ:80), особи офіцерського складу 

кадрових органів ЗСУ-2

Підвищення 
кваліфікації осіб 
офіцерського 
складу кадрових 
органів

84.

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

2 серпень 
2020 року 26 тижні

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

ЗСУ-З, 
в/ч А0515-1

Підвищення
кваліфікації
особового
складу
підрозділів, до 
посадових 
обов’язків яких 
належать 
питання захисту 
інформаційно- 
телекомунікацій 
них систем від 
кіберзагроз
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85.

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 
2020 року 3 тижні Англійська (ЕСЕ:80), офіцери (працівники) 

юридичної служби МО України та ЗС України ЮД МОУ-2

Підвищення
кваліфікації
особового
складу
юридичної
служби
МО України та 
ЗС України

86.

Військовий юридичний 
інститут МО США
(м. Нюпорт, штат Род- 
Айленд)
Правові аспекти морських 
операцій з безпеки 
(Legal Aspects Of Maritime 
Security Operations)

1 узгоджуєть
ся 2 тижні Англійська (ЕСЕ:80), офіцери (працівники) 

юридичної служби МО України та ЗС України ЗСУ-1

Підвищення
кваліфікації
особового
складу
юридичної
служби
МО України та 
ЗС України

87.

Військовий юридичний 
інститут МО США
(м. Нюпорт, штат Род- 
Айленд)
Курс Програми із розвитку 
воєнного права: право 
збройних конфліктів і права 
людини; військова юстиція; 
правові аспекти боротьби з 
корупцією
(Military Law Development 
Program: Law of Armed 
Conflict and Human Rights 
(LCHR); Legal Aspects of 
Combating Corruption 
(LCC))

1 узгоджуєть
ся 10 тижнів Англійська (ЕСЕ:80), офіцери (працівники) 

юридичної служби МО України та ЗС України
ЮД МОУ-1, 

ЗСУ-2

Підвищення
кваліфікації
особового
складу
юридичної
служби
МО України та 
ЗС України
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88.

Військовий юридичний 
інститут MO США
(м. Нюпорт, штат Род- 
Айленд)
Курс Міжнародної 
Програми із розвитку 
воєнного права: право 
збройних конфліктів і права 
людини; військова юстиція; 
міжнародне право 
військових операцій 
(International Military Law 
Development Program: Law 
of Armed Conflict and 
Human Rights; International 
Law of Military Operation 
(ILOMO)

1 травень 
2020 року

10 тижнів Англійська (ЕСЕ:80), офіцери (працівники) 
юридичної служби МО України та ЗС України

ЮД МОУ-1, 
НУОУ-1

Підвищення
кваліфікації
особового
складу
юридичної
служби
МО України та 
ЗС України

89.

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

1 липень 
2020 року 5 тижнів

Англійська (ЕСЕ: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-2
Підготовка
сержантського
складу
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90.

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

1 травень 
2020 року 5 тижнів Англійська (ЕСБ:80), особи сержантського та 

старшинського складу ЗСУ-2
Підготовка
сержантського
складу

91.

Навчальний центр 
спеціальних методів 
ведення війни СВ США
(форт Брегг, штат Північна 
Кароліна)
Курс підготовки 
сержантів -  бойових 
медиків сил спеціальних 
операцій (Special Operations 
Combat Medic Course)

1 квітень 
2020 року

41
тиждень

Англійська (ЕСБ:70), особи сержантського та 
старшинського складу медичних підрозділів Сил 
спеціальних операцій

ЗСУ-2
Підготовка
сержантського
складу

92.

Навчальний центр 
спеціальних методів 
ведення війни СВ США
(форт Брегг, штат Північна 
Кароліна)
Кваліфікаційний курс для 
сержантів з озброєння сил 
спеціальних операцій 
Special Forces Qualification 
-  Allied (18B Weapons SGT)

1 липень 
2020 року

31
тиждень

Англійська (ЕСЕ: 70), військовослужбовці 
сержантського та старшинського складу 
підрозділів Сил спеціальних операцій

ЗСУ-2
Підготовка
сержантського
складу
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93.

Навчальний центр 
спеціальних методів 
ведення війни СВ США
(форт Брегг, штат Північна 
Кароліна)
Кваліфікаційний курс для 
сержантів інженерних 
підрозділів сил спеціальних 
операцій
Special Forces Qualification 
-  Allied (18B Weapons SGT)

1 визначаєть
ся

31
тиждень

Англійська (ЕСЕ:70), військовослужбовці 
сержантського та старшинського складу 
підрозділів Сил спеціальних операцій

ЗСУ-2
Підготовка
сержантського
складу

94.

Центр підготовки 
інженерних військ
(форт ім. генерала Леонарда 
Вуда, штат Міссурі)
Курс підготовки молодших 
командирів саперних 
підрозділів
(Sapper Leader Course)

1 узгоджуєть
ся 4 тижні

Англійська (ЕСЕ:70), військовослужбовці 
сержантського та старшинського складу 
інженерно-саперних підрозділів

ЗСУ-2
Підготовка
сержантського
складу

95.

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 
2020 року 27 тижнів

Англійська (ЕСЕ: 80), викладачі англійської 
мови військових навчальних закладів ЗС 
України з малим стажем викладання англійської 
мови, інструктори з вивчення англійської мови 
військових частин

ДВОНСГП
МОУ-2,
ЗСУ-2

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
(інструкторів) 
англійської мови
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96.

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

1-2* квітень 
2020 року 16 тижнів

Англійська (ЕСЬ:85, ОРІ-2/2), викладачі 
англійської мови військових навчальних 
закладів ЗС України

двонсгп
МОУ-1,
ЗСУ-1,

НУОУ-1

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
(інструкторів) 
англійської мови

97.

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

2 березень 
2020 року 9 тижнів

Англійська (ЕСЬ:80), викладачі англійської 
мови військових навчальних закладів ЗС 
України

ДВОНСЕП
МОУ-2,
НУОУ-1

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
англійської мови

98.

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

1 червень 
2020 року 8 тижнів

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

двонсгп
МОУ-2,
НУОУ-1

Підвищення 
кваліфікації 
викладачів 
англійської мови
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ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА

99.

Інститут повітряних сил 
Національного 
університету оборони 
Турецької Республіки
(м. Стамбул)
з попереднім навчанням на 
курсі удосконалення 
турецької мови при Мовній 
школі видів збройних сил 
Турецької Республіки

1 узгоджуєть
ся

1 рік 
7 місяців

Турецька (СМР 2) (при направленні з мовною 
допідготовкою можливий рівень турецької мови 
СМР 1), 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; з військових посад зі штатно- 
посадовою категорією “майор” (капітан 3 рангу) 
і вище, у військовому званні “капітан” -  
“підполковник”

ЗСУ-2

Підготовка
фахівців
оперативно-
тактичного
рівня

100.

Мовна школа повітряних 
сил збройних сил 
Турецької Республіки
Курс англійської мови В-3

2 узгоджуєть
ся 16 тижнів

Знання англійської мови на рівні не нижче, ніж 
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)

ЗСУ-2, 
в/ч А0515-2

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

101.

Мовна школа повітряних 
сил збройних сил 
Турецької Республіки
Курс англійської мови С-3

2 узгоджуєть
ся 17 тижнів

Знання англійської мови на рівні не нижче, ніж 
СМР 2, особи офіцерського складу, які 
плануються для направлення на навчання на 
курсах у ВНЗ іноземних держав

ЗСУ-2, 
в/ч А0515-2

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою
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102.

Навчальний заклад 
сухопутних військ 
збройних сил Турецької 
Республіки
Базовий курс турецької 
мови

1 узгоджуєть
ся 36 тижнів

Особи офіцерського складу, які плануються до 
направлення для проходження військової 
служби (навчання) за кордоном

в/ч А0515-2

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

ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА НІМЕЧЧИНА

103.

Командно-штабна 
академія Бундесверу
(м. Гамбург)
(модулі Сухопутних військ 
та Повітряних Сил) 
(Führungsakademie der 
Bundeswehr)
(з попереднім навчанням на 
курсі удосконалення 
німецької мови при 
Федеральному 
лінгвістичному агентстві, 
м. Хюрт)

2 квітень 
2020 року

1 рік 
9 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; 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”

ЗС У -4

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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104.

Стажування у військах 
Бундесверу на посаді 
командира підрозділу 
військ зв’язку
(з попереднім навчанням на 
курсі удосконалення 
німецької мови при 
Федеральному 
лінгвістичному агентстві, 
м. Хюрт)

1 липень 
2020 року 9 місяців

Німецька (СМР 1), особи офіцерського складу 
підрозділів військ зв’язку, у військовому званні 
“старший лейтенант” -  “майор”.
Удосконалення професійної підготовки осіб 
офіцерського складу ЗС тактичного рівня, які 
проходять службу на відповідних посадах

ЗСУ-2

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

105.

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

2 жовтень 
2020 року

1 рік 
9 місяців

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

МОУ-2, 
в/ч А0515 -1

Удосконалення 
професійної 
підготовки 
військовослужб 
овців військово- 
медичних 
закладів МО 
України

106.

Федеральне лінгвістичне 
агентство
(м. Хюрт)
Курс удосконалення 
німецької мови 
початкового рівня

2 липень
2020 2,5 місяці

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

ЗСУ-4

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою

107.

Федеральне лінгвістичне 
агентство
(м. Хюрт)
Курс удосконалення 
німецької мови 
підвищеного рівня

2 жовтень
2020 2,5 місяці

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

ЗСУ-4

Удосконалення 
рівня володіння 
іноземною 
мовою
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108.

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

1 узгод
жується 3 місяці

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

МОУ-1, 
в/ч А0515— 

1,
ЗСУ-1

Підвищення 
кваліфікації 
фахівців з 
питань політики 
безпеки та 
актуальних 
проблем безпеки

ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

109.

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

1 лютий 
2020 року

1 рік 
4 місяці

Французька (не нижче СМР 2) та англійська (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; з військових 
посад зі штатно-посадовою категорією “майор” 
(капітан 3 рангу) і вище

в/ч А0515—1

Професійна 
підготовка 
військовослужб 
овців, які 
плануються до 
призначення на 
посади,
кваліфікаційним
и вимогами яких
передбачено
наявність
оперативно-
тактичного
рівня освіти
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ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ

110.

Женевський центр 
політики безпеки
(м. Женева)
Курс “Нові питання в 
безпеці: визначення 
безпекового середовища 
сьогодення для зустрічі 
завтрашніх викликів”

1 узгоджуєть
ся

2 місяці

Англійська (СМР 2), 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 політики 
безпеки, 
міжнародних 
відносин та 
актуальних 
проблем безпеки

Примітки: 1. 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.
2. Рівень знання іноземної мови, визначений за мовним стандартом НАТО ЗТАИАО 6001 (у 5-ій редакції), повинен бути підтверджений 
свідоцтвом про визначення рівня знання іноземної мови, виданим не раніше, ніж за три роки до початку курсу.
3. 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.
4. Тривалість навчання у США визначено для фахової підготовки. У разі необхідності мовної допідготовки кандидата у Військовому інституті 
іноземних мов США термін навчання збільшується на термін тривалості мовної допідготовки (визначається за результатами мовного 
тестування).
5. * -  Рішення щодо можливості надання додаткового навчального місця може бути прийнято американською стороною у 2020 році у разі 
відмови від навчальних місць інших країн чи збільшення фінансування Програми ІМЕТ.

Директор Департаменту кадрової політики 
Міністерства оборони України

Олена Кришталь 454 43 44
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Скорочення

АТО -  Антитерористична операція
ВКСКМ -  Відділ координації стратегічних комунікацій та моніторингу 
в/ч А0515 -  військова частина А0515 
ГШ -  Генеральний штаб
ДВОНСГП -  Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики
ЗСУ -  Збройні Сили України
МОУ -  Міністерство оборони України
НУОУ -  Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 
ООС -  Операція Об’єднаних Сил 
ПС -  Повітряні Сили 
СВ -  Сухопутні війська
СМР -  Стандартизований мовленнєвий рівень 
ССО -  Сили спеціальних операцій 
СІЛА -  Сполучені Штати Америки 
УК та П -  Управління комунікацій та преси
ЦНДІ ОВТ ЗСУ -  Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України 
ЮД -  Юридичний департамент


