
2.1. Підготовка здобувачів вищої освіти (курсанти) 

№ 
Спеціальність 

(назва) 

Вид та назва освітньої програми 
(НП+силабуси через посилання на 

сайт НАНГУ) 

Форма 

навчання 
(очна та 

(або) заочна) 

Термін та 

обсяг 

навчання (в 

кредитах) 

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» 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/opp

_255_magistry_2_roky.pdf 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

 

http://nangu.edu.u

a/uploads/files/do

cumenty/9.%20М

агістр_36816_25

5_кур.JPG 

 

Немає  

2. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  

ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння   НГУ» 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/opp_

255_magistry_zbr_2_roky.pdf 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

 

http://nangu.edu.u

a/uploads/files/do

cumenty/2.%20М

агістр_%20255_к

ур.JPG 

 

Немає 

3. 254 Забезпечення 

військ (сил) 

Освітньо-професійна 

«Тилове забезпечення військових 

частин   НГУ» 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/doc

umenty/osvita/sertyficaciya/254/2/25

4-2-

18%20Tylove%20zabezpechennia%2

0viiskovykh%20chastyn%20Natsiona

lnoi%20hvardii%20Ukrainy.pdf 

Очна 1,5 роки 

(90 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

 

http://nangu.edu.u

a/about/sertifikati

-pro-akreditaciyu-

osvitnih-program 

 

Немає 
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 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» 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/doc

umenty/osvita/sertyficaciya/255/1/25

5-1-~2.PDF 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

 

http://nangu.edu.u

a/uploads/files/do

cumenty/8.%20Ба

калавр_36817_25

5_кур.JPG 

 

https://mon.go

v.ua/storage/ap

p/media/vishch

a-

osvita/zatverdz

eni%20standar

ty/12/21/255-

ozbroennya-ta-

viyskova-

tekhnika-

bakalavr.pdf 

 

2. 255 Озброєння та 

військова техніка 

Освітньо-професійна 

«Експлуатація та відновлення  

ракетного, артилерійського та 

стрілецького озброєння  

підрозділів НГУ» 

 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/doc

umenty/osvita/sertyficaciya/255/1/25

5-1-~3.PDF 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

http://nangu.edu.u

a/uploads/files/do

cumenty/9.%20Ба

калавр_36818_25

5_кур.JPG 

 

https://mon.go

v.ua/storage/ap

p/media/vishch

a-

osvita/zatverdz

eni%20standar

ty/12/21/255-

ozbroennya-ta-

viyskova-

tekhnika-

bakalavr.pdf 

 

3. 254 Забезпечення 

військ (сил) 

Освітньо-професійна 

«Тилове забезпечення підрозділів 

НГУ» 

 

https://nangu.edu.ua/uploads/files/docu

menty/osvita/sertyficaciya/254/1/254-

1-

19%20Tylove%20zabezpechennia%20

pidrozidilv%20Natsionalnoi%20hvardi

i%20Ukrainy.pdf 

Очна 4 роки 

(240 кр.) 

http://nangu.edu.ua/fronten

d/web/uploads/files/docum

enty/відомості-щодо-

здійсн.-діяльності-

akademiyanatsiongvardiiu

kraini3.pdf 

 

http://nangu.edu.u

a/about/sertifikati

-pro-akreditaciyu-

osvitnih-program 

 

https://mon.go

v.ua/storage/ap

p/media/vishch

a-

osvita/zatverdz

eni%20standar

ty/12/21/254-

zabezpechenny

a-viysk-sil-

bakalavr.pdf 
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