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Анотація

Настанова з підготовки персоналу у Збройних Силах України розроблена
робочою групою офіцерів і сержантів Головного управління доктрин та
підготовки Генерального штабу ЗС України спільно з Центром оперативних
стандартів й методики підготовки ЗС України та погоджена із
заінтересованими органами військового управління та структурними
підрозділами Генерального штабу ЗС України.   

Вона розроблена з метою забезпечення комплексного та ефективного впливу
з боку посадових осіб органів військового управління, військових частин на
підготовку персоналу ЗС України для забезпечення успішного виконання
завдань за призначенням.   

Настанова враховує сучасні вимоги керівних документів, стандарти НАТО,
існуючі та перспективні підходи до підготовки персоналу збройних сил.   

Використання положень цієї Настанови надасть можливість подальшого
впровадження в підготовку персоналу принципів та підходів, прийнятих в
державах – членах НАТО, адаптування їх до освітнього процесу підготовки
курсантів (слухачів), ад’юнктів, докторантів за відповідними рівнями вищої
освіти та професійно-технічного навчання солдат (сержантів) для набуття
ними знань, умінь і навичок у військово-професійній діяльності.
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ВСТУП 

В умовах відбиття агресії на Сході України та реалізації стратегічного 

курсу держави на приєднання до європейської спільноти, її безпекових 

структур Збройним Силам України (далі – ЗС України) потрібні компетентні 

фахівці з глибокими професійними знаннями, спроможні виконувати завдання 

із захисту держави, діяти спільно із підрозділами країн- членів НАТО.  

Виходячи з цього, особливої актуальності набули структурні та системні 

зміни в організації і підходах до підготовки військових фахівців та цивільного 

персоналу ЗС України, які (зміни) забезпечують не тільки отримання, 

підтримання та нарощування професійних знань, умінь та навичок персоналу, 

але і його спроможність приймати відповідальні рішення в ситуаціях вибору, 

вирізнятись мобільністю, динамізмом, конструктивізмом, здатністю 

реалізовувати свої професійні та творчі здібності у службовій діяльності. 

Для реалізації цих змін Настанова визначає мету, принципи, форми і 

методи навчання та професіоналізації (підготовки за фахом), систему 

підготовки персоналу та її складові, загальні питання її організації, основи 

керівництва підготовкою та інші питання, які тісно пов’язані як з розвитком ЗС 

України, так й інших складових сил оборони, набуття і підтримання 

персоналом визначених спроможностей, необхідних для оборони держави. 

При цьому, головний акцент зроблено на спрямуванні зусиль органів 

військового управління, військових частин (установ), вищих військових 

навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти), 

навчальних центрів ЗС України на формування у персоналу ЗС України 

визначених професійних компетентностей, які забезпечують виконання 

функціональних обов’язків за посадою у мирний час та визначених бойових 

(спеціальних) завдань у воєнний час.  

Методи підготовки, які прийняті у ЗС України, синхронизовано з 

підходами, які використовуються у збройних силах держав-членів НАТО, а 

персонал ЗС України розглядається як ключовий суб’єкт людиноцентричності, 

прав, свобод і його законних інтересів у центрі реформ, що впроваджуються у 

ЗС України.  

Настанова відпрацьована з урахуванням ключових положень основних 

стратегічних документів України, у тому числі, Закону України 

“Про національну безпеку України”, Стратегічного оборонного бюлетня, 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року.  



5 

ПОСИЛАННЯ НА ВІЙСЬКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ ТА 

НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ УКРАЇНИ 

 

Позначка 

військової 

публікації 

Повне найменування військової публікації та нормативно-

правового акту України 
 

1 2 

 

Наказ Міністерства оборони України, Міністерства освіти і 
науки України від 14.12.2015 № 719/1289 “Про затвердження 
Інструкції про організацію військової підготовки громадян 
України за програмою підготовки офіцерів запасу” 
зареєстровано у Мінюсті України 31.12.2015 за № 1678/28123 в 
редакції наказу МОУ, МОНУ від 18.06.2019 № 316/833 

 

Наказ Міністерства оборони України та Міністерства освіти і 
науки України від 08.05.2002 № 155/291 “Про затвердження 
Інструкції з планування та обліку діяльності науково-
педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових 
навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил 
України)” зареєстровано у Міністерстві юстиції України 
27.05.2002 за № 452/6740 

 
Тимчасова Доктрина застосування сил оборони держави, 
затверджена наказом Генерального штабу ЗС України від 
31.03.2020 №124дск 

ВКП  

7-00(01).01 

Доктрина підготовки сил оборони держави (введена в дію 
наказом Генерального штабу Збройних Сил України від 
21.01.2020 № 18) 

ВКП  

7-00(03).01 

Доктрина з організації підготовки у ЗС України від 03.07.2020  
№ 1929/НВГШ 

 

Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Про 
затвердження Положення про особливості організації освітньої 
діяльності у вищих військових навчальних закладах 
Міністерства оборони України та військових навчальних 
підрозділах закладів вищої освіти” зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 р. за                               
№ 250/34533 

 

Структура підпорядкованості вищих військових навчальних 

закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої 

освіти та військових ліцеїв. Розподіл основних завдань і 

функцій між структурними підрозділами Міністерства оборони 

України та Генерального штабу Збройних Сил України, іншими 

органами військового управління з питань управління 

військовою освітою, затверджено наказом Міністерства 

оборони України від 26.11.2017 № 621 

 
Наказ Міністерства оборони України від 10.04.2009 № 170 (зі 

змінами) “Про затвердження Інструкції про організацію 
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1 2 

виконання Положення про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України” зареєстровано у 

Міністерстві юстиції України 19.05.2009 за № 438/16454 

 

Наказ Міністерства оборони України від 04.04.2017 № 202 (із 

змінами) “Про організацію та проведення підвищення 

кваліфікації військовослужбовців, працівників Збройних Сил 

України та державних службовців Міністерства оборони 

України та Збройних Сил України” 

 
Положення про вищі військові навчальні заклади, затверджене 

наказом Міністра оборони України від 27.05.2015 № 240 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

05.03.2012 №41 “Про удосконалення діяльності навчальних 

центрів Збройних Сил України” 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

08.05.2019 № 170 “Про затвердження основних напрямків 

підготовки інструкторів Збройних Сил України” 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

20.05.2019 № 186 “Про затвердження інструкції про порядок 

сертифікації військовослужбовців Збройних Сил України” 

 

Наказ Генерального штабу Збройних Сил України від 

07.07.2020 № 83 “Про затвердження Відомості допустимої 

заміни рядового, сержантського і старшинського складу за 

військово-обліковими спеціальностями та посадами, 

визначеними штатами” 

ВКДП 

1-00(03).01 

Тимчасовий порядок оформлення військових публікацій у 

Збройних Силах України, затверджений наказом Генерального 

штабу Збройних Сил України від 26.12.2018 № 460 

ВКДП  

7-00.01 

Методичні рекомендації з планування підготовки у Збройних 

Силах України, затверджені начальником Генерального штабу 

Збройних Сил України від 15.09.2020 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Ад’юнкт – особа, яка зарахована до вищого військового навчального 

закладу для здобуття ступеня доктора філософії. 

Військовий навчальний підрозділ (військовий інститут, факультет, 

кафедра військової підготовки або відділення військової підготовки) 

закладу вищої освіти – структурний підрозділ закладу вищої освіти 

(університету, академії, інституту), який проводить за певними ступенями 

вищої освіти підготовку курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів, докторантів 

для подальшої служби на посадах сержантського, старшинського, офіцерського 

або начальницького складу. 

Військовий коледж сержантського складу – заклад фахової передвищої 

військової освіти або структурний підрозділ вищого військового навчального 

закладу, що проводить освітню діяльність, пов’язану зі здобуттям фахової 

передвищої освіти, може проводити прикладні наукові дослідження, 

забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичною військовою 

підготовкою. 

Викладач – це посада, яку обіймає науково-педагогічний працівник. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, інших компетентностей, здобутих у 

закладі вищої освіти (науковій установі) у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень 

повної загальної середньої освіти. 

Вищий військовий навчальний заклад (заклад вищої освіти із 

специфічними умовами навчання) – заклад вищої освіти державної форми 

власності, який здійснює на певних рівнях вищої освіти підготовку курсантів 

(слухачів, студентів), ад’юнктів для подальшої служби на посадах офіцерського 

(сержантського, старшинського) або начальницького складу з метою 

задоволення потреб Міністерства внутрішніх справ України, Національної 

поліції, ЗС України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 

державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. 

Докторант – особа, яка зарахована або прикріплена до вищого 

навчального закладу (наукової установи) для здобуття ступеня доктора наук. 

Дистанційне навчання – особлива форма цілеспрямованого процесу 

засвоєння знань, умінь і навичок, характерною особливістю якого є взаємодія 

віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому 

середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та 

інформаційно-телекомунікаційних технологій. 
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Здобувачі освіти – вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, 

стажисти, аспіранти (ад’юнкти), докторанти, інші особи, які отримують освіту 

за будь-яким видом та формою здобуття освіти. 

Замовник на підготовку військових фахівців (далі – замовник) – 

командувачі видів ЗС України, керівники структурних підрозділів Міністерства 

оборони України та Генерального штабу ЗС України, органів військового 

управління ЗС України, які підпорядковані Генеральному штабу ЗС України, 

відповідальні за визначення потреб ЗС України у військових фахівцях з вищою 

освітою за спеціальностями та спеціалізаціями підготовки. 

Кафедра військової підготовки – структурний підрозділ у складі 

університету, академії чи інституту (факультету), що проводить освітню 

діяльність з військово-професійної підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу, а також бере участь у науковій діяльності ЗВО, 

підготовці науково-педагогічних працівників та підвищенні кваліфікації 

військових фахівців. 

Кваліфікація – визнана уповноваженим суб’єктом та засвідчена 

відповідним документом стандартизована сукупність здобутих особою 

компетентностей (результатів навчання). 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність. 

Курсант – особа, яка за установленим порядком зарахована до вищого 

військового навчального закладу і навчається з метою здобуття вищої освіти за 

певним ступенем, та якій присвоєно військове звання рядового, сержантського і 

старшинського складу або таке звання, яке вона мала під час вступу на 

навчання. 

Навчальний центр ЗС України – військова частина, у якій здійснюється 

одиночна підготовка військовослужбовців рядового та сержантського 

(старшинського) складу строкової військової служби, військової служби за 

контрактом та резервістів за всіма військово-обліковими спеціальностями 

відповідно до їх покликань, інтересів та здібностей, також перепідготовка та 

підвищення їх кваліфікації для потреб ЗС України. 

Навчально-виховний процес – це комплекс організаційних, 

дидактичних та виховних заходів у НЦ, які спрямовані на реалізацію виконання 

стандартів (програм) підготовки з метою досягнення визначеного фахового 

рівня. 

Науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем 

роботи у вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну, наукову 

та організаційну діяльність. 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за 

освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 

освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 
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Освіта – це процес і результат засвоєння людиною систематичних знань, 

умінь і навичок, розвиток розуму та почуттів, формування світогляду та 

пізнавальних інтересів. 

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта освітньої діяльності, 

спрямована на організацію, забезпечення та реалізацію освітнього процесу у 

формальній та/або неформальній освіті. 

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості шляхом формування та застосування її 

компетентностей. 

Педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у 

вищих навчальних закладах провадять навчальну, методичну та організаційну 

діяльність. 

Перепідготовка – освіта дорослих, спрямована на професійне навчання з 

метою оволодіння іншою (іншими) професією (професіями). 

Підвищення кваліфікації – набуття особою нових та/або вдосконалення 

раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі 

знань. 

Персонал ЗС України – це особовий склад Збройних Сил України, а 

також резервісти, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил. 

Під особовим складом слід розуміти військовослужбовців, державних 

службовців та працівників ЗС України, які виконують свої обов’язки в межах, 

визначених Конституцією України та законами України, мають необхідну 

професійну підготовку, знання та вміння для ефективного виконання завдань за 

призначенням. 

Підготовка персоналу ЗС України – це комплекс заходів який включає 

процес навчання, професіоналізації і виховання усіх категорій 

військовослужбовців, державних службовців, працівників Збройних Сил, 

резервістів, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил 

 (далі – підготовка персоналу). 

Результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікувати, спланувати, 

оцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення 

вивчення освітньої програми (програмні результати навчання) або окремих 

освітніх компонентів. 

Система освіти – сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, 

кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів 

освіти та інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, 

органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що 

регулюють відносини між ними. 

Слухач – особа, яка навчається на підготовчому відділенні вищого 

навчального закладу, або особа, яка отримує додаткові чи окремі освітні 

послуги, у тому числі за програмами післядипломної освіти. 

Слухач курсу – особа, яка зарахована до навчального закладу на 

навчання за програмами відповідних курсів підготовки, перепідготовки чи 

підвищення кваліфікації. 
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Спеціальність – гармонізована з Міжнародною стандартною 

класифікацією освіти предметна галузь освіти і науки, яка об’єднує споріднені 

освітні програми, що передбачають спільні вимоги до компетентностей і 

результатів навчання випускників. 

Спеціалізація – профільна спеціалізована підготовка з метою набуття 

особою здатності виконувати завдання та обов’язки, що мають особливості в 

межах спеціальності. 

Студент, який навчається за схемою підготовки “студент – курсант” 

передбачає підготовку військових фахівців у статусі студента на молодших 

курсах та у статусі військовослужбовця на випускному курсі. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до освітніх програм вищої 

освіти, які є спільними для всіх освітніх програм у межах певного рівня вищої 

освіти та спеціальності. 

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до 

кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 

забезпечення освітнього процесу вищого навчального закладу і наукової 

установи. 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти 

та здобуття кваліфікацій, що визнаються державою. 

Центр підготовки сержантського (старшинського) складу – це 

навчальна військова частина, в якій здійснюється професійна підготовка та 

підвищення кваліфікації сержантського (старшинського) складу Збройних Сил 

України командного, штабного та інструкторського фаху. Центр здійснює 

підготовку сержантського (старшинського) складу усіх видів та родів військ 

(сил) Збройних Сил України за загальновійськовими предметами та 

дисциплінами. 

Школа підготовки спеціалістів – структурний підрозділ (військова 

частина), який призначений для проведення фахової підготовки 

військовослужбовців, підвищення їх кваліфікації (в тому числі у складі 

екіпажів (розрахунків, обслуг), а також підготовки сержантського складу 

(старшинського) складу. 

Якість освіти – відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором 

про надання освітніх послуг. 

Якість вищої освіти – відповідність умов провадження освітньої 

діяльності та результатів навчання вимогам законодавства та стандартам вищої 

освіти, професійним та/або міжнародним стандартам (за наявності), а також 

потребам заінтересованих сторін і суспільства, що забезпечується шляхом 

здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості. 
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Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та 

реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та 

відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про 

надання освітніх послуг. 

Якість навчально-виховного процесу – рівень організації підготовки у 

навчальному центрі, що відповідає визначеним стандартам та кваліфікаційним 

вимогам, забезпечує здобуття особами якісної підготовки у навчальному центрі 

та сприяє створенню нових знань та розвитку практичних навичок. 

Інші терміни, які використовуються у цій Настанові, вживаються у 

значеннях, наведених у Законах України “Про національну безпеку України”, 

“Про оборону України”, “Про освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про 

вищу освіту” та інших нормативно-правових актах держави та Міністерства 

оборони України. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

Скорочення 

та умовні 

позначення 

Повне словосполука та поняття, що скорочується 

 

1 2 

АТО Антитерористична операція 

ВВНЗ Вищий військовий навчальний заклад 

ВКДП Військова керівна деталізована публікація 

ВНП ЗВО Військовий навчальний підрозділ закладу вищої освіти 

ВОС Військово-облікова спеціальність 

ЗС України Збройні Сили України 

ІВС Інструкторсько-викладацький склад НЦ 

КППК Курси перепідготовки та підвищення кваліфікації 

ІССБО Інші складові сил безпеки і оборони 

МО 

України 

Міністерство оборони України 

НУОУ Національний університет оборони України 

НПП Науково-педагогічний персонал ВВНЗ (ВНП ЗВО) 

НЦ Навчальний центр  

ОВУ Органі військового управління 

ООС Операція Об’єднаних сил 

СТП Стандарт підготовки 

ЦОВВ Центральні органі виконавчої влади 

ЦПСС Центр підготовки сержантського складу 

NATО 

(НАТО) 

North Atlantic Treaty Organization 

(Організація Північноатлантичного договору) 



Книги, які можуть вас зацікавити

Протоколи надання
психологічної допомоги
військовослужбовцям

Збройних Сил України в
бойових

(екстремальних)
умовах

Практикум з
формування

стресостійкості
військовослужбовців

до раптових змін
бойової обстановки

Кишеньковий довідник
сержанта (старшини)
щодо використання

деяких засобів
вогневого враження

Службові
розслідування: у
Збройних Силах

України, у Національній
гвардії  України, у

Державній
прикордонній службі

України

Робота командира
взводу в основних

видах бою. Навчальний
посібник

Словник військових
термінів та скорочень

(абревіатур)

Перейти до галузі права
Військове право

https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/protokoli-nadannya-psikhologichnoi-dopomogi-viyskovosluzhbovtsyam-zbroynikh-sil-ukraini-v-boyovikh-ekstremalnikh-umovakh/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/praktikum-z-formuvannya-stresostiykosti-viyskovosluzhbovtsiv-do-raptovikh-zmin-boyovoi-obstanovki/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/kishenkoviy-dovidnik-serzhanta-starshini-shchodo-vikoristannya-deyakikh-zasobiv-vognevogo-vrazhennya/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/sluzhbovi-rozsliduvannya-u-zbroynikh-silakh-ukraini-u-natsionalniy-gvardii-ukraini-u-derzhavniy-prikordonniy-sluzhbi-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/robota-komandira-vzvodu-v-osnovnikh-vidakh-boyu-navchalniy-posibnik/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/slovnik-viyskovikh-terminiv-ta-skorochen-abreviatur/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/slovnik-viyskovikh-terminiv-ta-skorochen-abreviatur/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/slovnik-viyskovikh-terminiv-ta-skorochen-abreviatur/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/slovnik-viyskovikh-terminiv-ta-skorochen-abreviatur/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua/category/voennoe-pravo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


https://jurkniga.ua/nastanova-z-pidgotovki-personalu-u-zbroynikh-silakh-ukraini/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://jurkniga.ua?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%B7+%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83+%D1%83+%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%85+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

