ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2018 РОЦІ
Вступна кампанія до університету в поточному році матиме низку
особливостей.
Насамперед, у березні – квітні відповідно до рішення Міністра оборони
України від 15 грудня 2017 року № 21073/з з кандидатами на навчання у
Національному університеті оборону України імені Івана Черняховського
будуть проведені навчальні збори під керівництвом замовників, з метою
підготовки кандидатів до вступу та попередньої професійної діагностики
(перевірки рівня фахової та фізичної підготовки):
Склад учасників збору формується на підставі іменних списків
кандидатів на навчання. Списки кандидатів на навчання надсилаються до
замовників Головним управлінням персоналу Генерального штабу Збройних
Сил України та Департаментом кадрової політики Міністерства оборони
України до 10 березня 2018 року.
Підставою для направлення офіцерів на навчальний збір є витяги з
наказу про проведення збору, які встановленим порядком кадрові органи
доводять до командирів військових частин, в яких проходять службу
кандидати на навчання.
На початку зборів перевіряється наявність у Картці медичного огляду
кандидата на навчання позитивного висновку Військово-лікарської комісії
про придатність до навчання та проводиться вступний контроль з
визначення рівня фізичної підготовленості. Офіцери, які отримали
незадовільні оцінки відряджаються до постійного місця служби. За
результатами вступного контролю приймається рішення щодо необхідності
проведення для кандидатів додаткових занять з фізичної підготовки.
З метою якісної підготовки до фахового вступного випробування з
кандидатами на навчання рішенням замовника згідно з програмою зборів
можуть проводитися заняття з основних тем під керівництвом визначеного
керівного складу (начальників відповідних управлінь, відділів, служб, тощо)
та визначається тематика занять для самостійного опанування.
По завершенню навчального збору з метою визначення рівня
підготовки кандидатів проводиться контроль знань з фахової підготовки.
Контрольні заходи за рішенням замовника в залежності від кількості
кандидатів проводитися у формі співбесіди, усного опитування або
письмового тесту.
За результатами збору затверджуються списки відібраних
кандидатів на навчання, які надсилаються до Головного управління
персоналу Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту
кадрової політики Міністерства оборони України та Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського. Кількість
кандидатів на навчання повинна забезпечувати проведення конкурсного
відбору під час вступних випробувань у НУОУ.
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Відібраним кандидатам на навчання видаються логіни і паролі для
реєстрації у Центральному репозиторії ресурсів Системи дистанційного
навчання Збройних Сил України та доводиться порядок проходження
дистанційного тестування.
Допуск до складання тестів надається після індивідуальної реєстрації в
системі дистанційного навчання Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського.
Порядок реєстрації вступників та проходження дистанційного
тестування розміщено на сайті (nuou.org.ua) в розділі Вступникам.
Щодо прийому на навчання на ОСР
Фахове випробування проводитиметься у формі співбесіди, під час
якої вступник відповідає на два питання білету.
Оцінка знань визначатиметься як сума балів за питання білету.
Максимальна оцінка становить 200 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше
100 балів), до подальшого складання вступних випробувань та участі у
конкурсі не допускають.
Вперше вводиться вступне випробування з іноземної мови, яка полягає у
визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції вступників.
Випробування проводиться у формі дистанційного тестування через
мережу “Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
(аудіювання, читання));
Правильна відповідь на питання оцінюється у 4 бали, неправильна
відповідь – 0 балів.
Оцінка знань визначатиметься як сума балів за окремі питання тесту.
Максимальна оцінка становить 100 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 50 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускають.
За результатами випробування формується конкурсний бал.
Конкурсний бал вступника для здобуття ступеня вищої освіти магістра
за оперативно-стратегічним рівнем підготовки визначається за формулою:
КБ = ФВ + ІМ + ДБ.
ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до 200
балів);
ІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за шкалою від 0 до
100 балів);
ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з
врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома за
ступенем магістра (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може
перевищувати 20).
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Щодо прийому на навчання на ОТР
Вступні випробування включають:
фахове випробування (комбіноване: очне та дистанційне);
вступне випробування з іноземної мови (комбіноване: очне та
дистанційне);
психологічне обстеження (дистанційне);
оцінювання рівня фізичної підготовленості;
медичний огляд військово-лікарською комісією.
Фахове випробування (профілююче, дистанційно-письмовий тест)
включає питання з таких дисциплін:
загальна тактика, тактика родів військ (сил) та спеціальних військ,
воєнна топографія, повсякденна діяльність підрозділів (військових частин),
всебічне забезпечення бою, бойове застосування, експлуатація і ремонт
озброєння та військової техніки родів військ (сил).
Випробування проводиться в два етапи.
Перший етап – попереднє самостійне дистанційне тестування через
мережу “Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
загальновійськових дисциплін).
Другий етап – письмовий тест під час проведення вступних
випробувань в університеті (25 питань військово-спеціальних дисциплін).
Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну
відповідь у 0 балів.
Оцінку знань визначають як суму балів за окремі питання дистанційного
та екзаменаційного тесту. Максимальна оцінка становить 200 балів.
Вступники, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 100 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускаються.
Вступний екзамен з іноземної мови (дистанційно-письмовий тест)
полягає у визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції вступників.
Випробування проводиться в два етапи.
Перший етап – попереднє самостійне дистанційне тестування через
мережу “Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
(аудіювання, читання)).
Другий етап – письмовий тест під час проведення вступних
випробувань в університеті (25 питань (говоріння, письмо)).
Правильна відповідь на питання оцінюється у 2 бали, неправильна
відповідь – 0 балів.
Оцінка знань визначається як сума балів за окремі питання
дистанційного та екзаменаційного тесту. Максимальна оцінка становить
100 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 50 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускають.
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Психологічне обстеження (оцінювання індивідуальних психологічних
якостей) проводять з метою виявлення у вступників особистісних якостей та
індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в
університеті, оволодіння ними обраною спеціальністю (спеціалізацією) та
ефективного застосування отриманих знань у військово-професійній
діяльності. Індивідуальні психологічні якості оцінюють шляхом
дистанційного психологічного тестування через мережу “Інтернет” за
місцем проходження служби вступника.
Оцінка індивідуальних психологічних якостей вступника включає оцінку
рівня нервово-психічної стійкості та оцінку здатності до навчання.
Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов
психологічний відбір” або “не пройшов психологічний відбір”.
Вступники, у яких під час тестування індивідуальних психологічних
якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше
50 % максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не
пройшли психологічний відбір, та до подальшого складання вступних
випробувань і участі у конкурсі не допускаються. Рішення приймальної комісії
щодо таких вступників оформляють окремим протоколом.
Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи виконуються
впродовж одного дня в такій послідовності: вправи на швидкість, силові
вправи, вправи на витривалість. Для виконання вправ надається одна спроба.
Повторно виконувати вправи для підвищення оцінки не дозволено. У кожній
вправі визначено мінімальний пороговий рівень. За невиконання порогового
рівня у будь-якій вправі рівень з фізичної підготовленості вступника
оцінюється “незадовільно”.
Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів за
виконання всіх призначених для перевірки вправ і оцінюється за
100-бальною шкалою.
Вступники, які за результатами вступного іспиту не пройшли
порогового рівня (набрали менше 60 балів) до подальшого складання
вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються. Рішення
приймальної комісії щодо відрахування таких вступників оформляють
окремим протоколом.
Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводять відповідно до
вимог Тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах
України (НФП – 2014), затвердженої наказом Генерального штабу Збройних
Сил України від 11 лютого 2014 року № 35 і визначають за результатами
практичного виконання фізичних вправ:
для військовослужбовців чоловічої статі – підтягування на перекладині –
вправа № 3; біг на 100 м – вправа № 14; біг на 3 км – вправа № 8 (для осіб
офіцерського складу 5−7 вікових груп – біг на 1 км; для осіб офіцерського
складу 3, 4 вікових груп − 2 км);
для військовослужбовців жіночої статі – комплексна силова вправа –
вправа № 7; біг на 100 м – вправа № 14; біг на 1 км – вправа № 10.
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При оцінюванні рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання
враховується наявність у них контузій та поранень, отриманих під час
виконання бойових (службових) завдань.
Оцінюють рівень фізичної підготовки тільки після позитивного
рішення військово-лікарської комісії про придатність вступника до
навчання.
Медичний огляд офіцерів, які вступають до університету, проводять
відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від
14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).
Вступники проходять первинний медичний огляд у гарнізонних
(госпітальних) військово-лікарських комісіях, а остаточний – у військоволікарській комісії університету.
Конкурсний бал вступника для здобуття ступеня вищої освіти магістра
за оперативно-тактичним рівнем підготовки визначається за формулою:
КБ = ФВ + ІМ + РФП + ДБ.
ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до
200 балів);
ІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за шкалою від 0 до
100 балів);
РФП – оцінка вступного випробування з перевірки рівня фізичної
підготовленості (за шкалою від 0 до 100 балів);
ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з
врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома за
ступенем бакалавра (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може
перевищувати 20).
Детальна інформація щодо організації та проведення вступної
кампанії у 2018 році розміщена на офіційному сайті Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського (nuou.org.ua)
в розділі Вступникам.

