
Річну військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на 

добровільних засадах можуть пройти громадяни, які навчаються на 4му курсі 

ВНЗ, або мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової 

служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. 

Відповідно до наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і 

науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 (зі змінами) зазначено в 

розділі ІІІ. Організація військової підготовки громадян, пункту 10 “Для громадян, 

які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, планування та 

проведення військової підготовки здійснюються у строк, передбачений 

відповідним контрактом про військову підготовку громадянина, що укладається 

між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки, та 

ректором ЗВО, на базі ВНП якого проводиться військова підготовка, або 

керівником ВВНЗ, до двох років навчання”. 

Громадяни України, які мають статус військовослужбовця, на 

кафедру військової підготовки не приймаються. 

Навчання громадян України здійснюється методом військового дня (один 

раз на тиждень) за наступними військово-обліковими спеціальностями:  

Застосування механізованих підрозділів. 

Застосування артилерійських підрозділів. 

Застосування десантно-штурмових підрозділів. 

Застосування з'єднань, військових частин і підрозділів морської піхоти. 

Застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих 

ракетних комплексів (ПТКРК). 

 

Кандидати на навчання надають встановлений перелік документів до 

Відбіркової комісії НУОУ, а саме: 

- Заява; 

- копія паспорта – 2 шт.; 

- витяг до паспорта (якщо id-карта); 

- копія картки платника податків – 2 шт.; 

- копія посвідчення про приписку (крім дівчат) – 2 шт. або військового 

квитка – 1 шт.; 

- автобіографія складена власноруч; 

- фото 3х4 – 4 шт. (кольорові); 

- довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за 

попередні семестри навчання (екз., заліки) – для студентів 4го курсу; 



- копія диплому (завіреного нотаріально або навчальним закладом) не 

нижче бакалавра та додатка щодо успішності – для інших категорій громадян 

України; 

- оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на 

кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на 

навчання лікарської комісії (ВЛК) у РТЦК та СП за місцем обліку. (Направлення 

на ВЛК видає Відбіркова комісія НУОУ ) 

 

Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок 

ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань: 

оцінка рівня фізичної підготовки громадян; 

оцінка засвоєння громадянами програми допризовної підготовки; 

професійно психологічний відбір. 

 

Громадяни проходять військову підготовку за рахунок коштів, які 

надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані 

з військовою підготовкою (за контрактом). Вартість навчання такої підготовки 

для вступників 2022 року за програмою підготовки офіцерів запасу терміном 1 

рік становить 25 500 грн . 


