
2.1. Підготовка здобувачів вищої освіти (курсанти) 
№ 

Спеціальність Вид та назва освітньої програми 
Форма 

навчання 

Термін та обсяг 

навчання 

Ліцензія 

 

Сертифікат 

акредитації  

Стандарт вищої 

освіти 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 

тактичний рівень військової освіти (курсанти) 

1. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  автомобілів та бойових 

машин військових частин НГУ» 

 

http://nangu.edu.ua/page/osvitno-profesijna-programa-

ekspluataciya-ta-vidnovlennya-avtomobiliv 

 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

uploads/files/docum

enty/9.%20Магістр

_36816_255_кур.J

PG 

 

 

2. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  ракетного, артилерійського 

та стрілецького озброєння   НГУ» 

 

http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/onp/15_zbr_magi

ster.pdf 

 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

uploads/files/docum

enty/2.%20Магістр

_%20255_кур.JPG 

 

 

3. 254 Забезпечення 

військ (сил) 

Освітньо-професійна 

«Тилове забезпечення військових частин   НГУ» 

 

http://nangu.edu.ua/about/osvitno-naukovi-programi-ta-

osvitno-profesijni-programi 

 

http://nangu.edu.ua/page/osvitno-profesijna-programa-

tilove-zabezpechennya-vijskovih-chastin-nacionalnoi-

gvardii-ukraini 

 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

about/sertifikati-

pro-akreditaciyu-

osvitnih-program 

 

 

 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти,  

 тактичний рівень військової освіти (курсанти) 

1. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  автомобілів та бойових 

машин підрозділів НГУ» 

 

http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/onp/9_255_bac

.pdf 

 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

uploads/files/docum

enty/8.%20Бакалав

р_36817_255_кур.J

PG 

 

https://mon.gov.ua/

storage/app/media/v

ishcha-

osvita/zatverdzeni%

20standarty/12/21/2

55-ozbroennya-ta-

viyskova-tekhnika-

bakalavr.pdf 

-

-

-
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2. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  ракетного, 

артилерійського та стрілецького озброєння  підрозділів 

НГУ» 

http://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/onp/14_bac_25

5_4.pdf 

 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

uploads/files/docum

enty/9.%20Бакалав

р_36818_255_кур.J

PG 

 

https://mon.gov.ua/

storage/app/media/v

ishcha-

osvita/zatverdzeni%

20standarty/12/21/2

55-ozbroennya-ta-

viyskova-tekhnika-

bakalavr.pdf 

 

3. 254 Забезпечення 

військ (сил) 

Освітньо-професійна 

«Тилове забезпечення підрозділів НГУ» 

 

http://nangu.edu.ua/about/osvitno-naukovi-programi-ta-

osvitno-profesijni-programi 

 

http://nangu.edu.ua/page/osvitno-profesijna-programa-

organizaciya-tilovogo-zabezpechennya-pidrozdiliv-

nacionalnoi-gvardii-ukraini 

 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

https://bit.ly/2zjCn0M http://nangu.edu.ua/

about/sertifikati-

pro-akreditaciyu-

osvitnih-program 

 

https://mon.gov.ua/

storage/app/media/v

ishcha-

osvita/zatverdzeni%

20standarty/12/21/2

54-

zabezpechennya-

viysk-sil-

bakalavr.pdf 
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