
Зразки форми одягу на кафедрі військової підготовки: 
 

 

1. “ПРАВИЛА носіння військової форми одягу та знаків розрізнення 

військовослужбовцями Збройних Сил України, Державної спеціальної 

служби транспорту та ліцеїстами військових ліцеїв, студентів кафедр 

військової підготовки“ затверджені Наказом Міністерства оборони України 

від 20 листопада 2017 року № 606 зі змінами затвердженими Наказом 

Міністерства оборони України від 30 червня 2020 року № 238 – надалі 

”Правила“. 

 

2. Студентам кафедри військової підготовки, яким надано право 

носіння військової форми одягу, забороняється носити:  

предмети військової форми одягу, спорядження, нагрудні знаки і 

знаки розрізнення змінених або невстановлених зразків (кольорів) та такі, що 

прийшли у непридатний стан;  

одночасно предмети з різних форм одягу, а також предмети 

військової форми одягу разом з цивільними; знаки розрізнення, що скасовані;  

забруднені та невипрасувані предмети військової форми одягу, а 

також предмети, які втратили колір; деформовані та неправильно підібрані 

погони;  

взуття з пошкодженим верхом та зношеними каблуками;  

сумки яскравих кольорів. Студентам жіночої статі під час 

перебування у військовій формі одягу дозволяється носити сумки 

однотонних неяскравих кольорів. 

 

Рекомендовано утримуватись від:  

носіння в кишенях предметів, що виступають назовні чи 

переповнюють їх;  

носіння рюкзаків (сумок), що своїми шлейками закривають погони. 

 

3. Повсякденна і польова форма одягу  

3.1. Форма за сезонністю 

Літня:  

Кашкет польовий камуфльованого кольору, костюм літній польовий, 

черевики з високими берцями (літні або демісезонні), ремінь брючний, 

шкарпетки літні, труси, фуфайка з короткими рукавами. 

У разі наявності опадів дозволяється носити костюм 

вітровологозахисний. 

Зимова: 

Шапка зимова, костюм літній польовий, черевики з високими 

берцями (зимові або демісезонні), ремінь брючний, рукавички зимові, 

шкарпетки зимові, шкарпетки-вкладиші утеплювальні, труси, куртка 

костюма утеплювача, куртка вітровологозахисна зимова, штани 

вітровологозахисні зимові, шарф-труба зимовий, білизна для холодної 

погоди (сорочка та кальсони). 



3.2. Польове спорядження кожен студент носить (розміщує) в 

індивідуальному порядку. Окуляри захисні балістичні дозволяється носити з 

польовою формою одягу в сонячну погоду. Окуляри-маска захисні балістичні 

дозволяється носити під час бойових та навчально-бойових завдань. 

3.3. Погони 

На зовнішньому боці лівого та правого рукавів нашивається 

гаптований нарукавний знак “Державний Прапор України”, що має форму 

прямокутника розміром 30х45 мм. Колір окантовки знака повинен 

відповідати кольору кітеля. Нашивається (кріпиться) на лівий та правий 

рукави форми одягу всіх категорій військовослужбовців на відстані 45 мм 

нижче плечового шва.  

На зовнішньому боці правого рукава на відстані 105 мм нижче 

плечового шва нашивається нарукавний знак виду чи роду військ. На 

зовнішньому боці лівого рукава на відстані 105 мм нижче плечового шва 

нашивається нарукавний знак військової частини (підрозділу) чи навчального 

закладу. У разі якщо нарукавний знак військової частини (підрозділу) чи 

навчального закладу передбачає наявність декоративної девізної стрічки, він 

нашивається на відстані 85 мм нижче плечового шва. 

На погонах сержантів, старшин, старших солдатів і старших матросів 

відповідно до військового звання розміщуються знаки чорного кольору 

(блакитного – для військовослужбовців, які мають корабельні звання ВМС 

ЗСУ) на погонах польового обмундирування та спеціального одягу. 

Емблеми розміщують на комірах кітеля біля оздоблювальної строчки, 

що проходить уздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. Осьова лінія 

емблеми повинна бути паралельною зовнішньому краю коміра. Справа 

емблема з вказаним прізвищем студента, вишита чорною ниткою на фоні 

камуфльованого кольору “КОВАЛЬ” (ПРІЗВИЩЕ студента, малюнок 9), 

зліва емблема з вказаним “СТУДЕНТ”(МАЛ. 10) вишита чорною ниткою на 

фоні камуфльованого кольору. 

 

 

 
мал. 1 Розташування знаків на кітелі (на куртці зимовій аналогічно) 

 



1. Нарукавний знак “Державний Прапор України” (праве та ліве передпліччя 

в місці, передбаченому конструкцією). 

2. Нарукавний знак роду військ або знак за курсами навчання (в місці, 

передбаченому конструкцією). 

3. Нарукавний знак військової частини, навчального закладу (в місці, 

передбаченому конструкцією). 

4. Знаки розрізнення військових звань. 

5. Нагрудний знак з прізвищем військовослужбовця (в місці, передбаченому 

конструкцією) “КОВАЛЬ”. 

6. Нагрудний знак  

 

 
             мал. 2 Форма № 5 зимова                          мал. 3 Форма № 4 літня 

 



 
 

            мал. 4 Кашкет камуфльований            мал. 5 Шапка зимова      

 

 

 
мал. 6 Черевик з високим берцем            мал. 7 Шеврон міністерства оборони               

України                                                                      України 

 
 

 



 
 

мал. 8 Шеврон Національного університету оборони України ім. Івана 

Черняховського 

 

 

 
              мал. 9 Нагрудний знак з прізвищем студента (права сторона куртки) 

 

 

мал.10 Нагрудний знак (ліва сторона куртки) 

 



    
         солдат             старший солдат   молодший сержант      сержант 

 

    
старший сержант  перший сержант     штаб-сержант      майстер-сержант 

 
       старший                   головний 

    майстер-сержант    майстер-сержант 



 

мал. 10 Погони з військовими званнями рядового і сержантського складу 

ЗСУ 


