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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського (надалі – Університет) на першому 

(бакалаврському) рівні здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і 

науки України про ліцензування освітньої діяльності від 03 травня 2018 року 

№ 554-л. 

Правила прийому до Університету в 2021 році розроблені Приймальною 

комісією Університету (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Законів 

України “Про вищу освіту”, “Про військовий обов'язок і військову службу”, 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2020 року № 1274, Інструкції про порядок проведення військово-професійної 

орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних 

закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністра оборони 

України від 05 червня 2014 № 360 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції 

України 26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі – Інструкція), Особливостей 

прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових 

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових 

фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду, затверджених наказом 

Міністерства оборони України від 11 травня 2016 № 248. 

Університет відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу 

освіту” здійснює, навчання (підготовку) громадян за державним замовленням 

та понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу за кошти фізичних 

та юридичних осіб. 

 

І. Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр 

 

Університет оголошує прийом громадян України, які мають повну 

загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту за освітнім 

ступенем бакалавр та відповідають установленим вимогам проходження 

військової служби згідно із Законом України “Про військовий обов’язок і 

військову службу” та Указом Президента України від 10 грудня 2008 року 

№ 1153 (із змінами) “Про положення про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України” на очну та заочну форму 

здобуття освіти на першому (бакалаврському) рівні підготовки здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю “Фізична культура і спорт” спеціалізацією 

“Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах” (додаток 1). 

 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. Для здобуття освітнього ступеня бакалавра за схемою навчання 

“курсант” до Університету на перший курс на очну форму здобуття освіти 

приймаються громадяни України, які виявили бажання служити у Збройних 



2 

 

Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формуваннях та відповідають установленим вимогам проходження військової 

служби, а саме:  

особи, з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та 

військовозобов’язаних, які мають повну загальну освіту або освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра зі 

спеціальності “Фізична культура і спорт” віком від 17 років до 30 років, у тому 

числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання (військової 

служби). 

 

2. На заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра за 

результатами вступних випробувань на місця державного замовлення без 

присвоєння військових звань офіцерського складу приймаються: 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського (старшинського) складу, які продовжили військову службу за 

новим контрактом, а також військовослужбовці з числа осіб рядового, 

сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову 

службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали 

поранення при виконанні службових обов’язків у районі проведення бойових 

дій, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодший спеціаліст (освітньо-професійний ступінь фахового 

молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра) чи освіту в інших 

цивільних закладах вищої освіти. 

 

3. Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з 

особами чоловічої статі. 

 

4. Прийом до Університету здійснюється за конкурсом та відповідно 

державного замовлення.  

 

5. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого спеціаліста, освітній ступінь 

молодшого бакалавра зі спеціальності “Фізична культура і спорт” можуть 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом 

вищої освіти бакалавра. Такі особи можуть зараховуватися на другий (старші) 

курс(и) чи на перший курс зі скороченим строком навчання. 

 

§2. Фінансування підготовки фахівців 

 

Фінансування підготовки фахівців на посади осіб офіцерського складу за 

схемою навчання “курсант” на очну форму здобуття освіти та 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського 

(старшинського) складу на заочну форму здобуття освіти здійснюється за 

рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням на 
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конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо ступінь вищої 

освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. 

 

§3. Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної молоді 

та випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з 

посиленою військово-фізичною підготовкою на денну форму навчання 

 

1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на 

навчання до Університету, в період з 01 січня до 24 червня року вступу 

подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за 

місцем реєстрації. 

У заяві зазначають: 

1) прізвище, ім’я та по батькові; 

2) рік, місяць і день народження; 

3) поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного 

телефону; 

4) найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити; 

5) обрана галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки; 

6) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському 

центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце). 

До заяви додають: 

1) автобіографія; 

2) копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)) на основі 

якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 

3) копія свідоцтва про народження; 

4) шість кольорових фотокарток (без головного убору розміром 3×4 см); 

5) копії документів, які відповідно до чинного законодавства 

встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО); 

6) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

7) два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою 

проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де 

вступник перебуває на військовому обліку; 

8) документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, 

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 

14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”), або інший 

документ, який засвідчує особу і громадянство. 

9) карта професійного відбору Ф-5 (наказ МО від 22 березня 2010 року 

№ 152);  

10) медичні документи, оформлені у військових комісаріатах, в окремій 

папці (наказ МОУ від 14 серпня 2008 року № 402), з наданням оригіналів 

сертифікатів нарколога та психіатра. Усі копії документів засвідчуються 
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районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в 

установленому законодавством порядку. 

 

2. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до 

університету відсутня чи вона вже виконана, кандидат може подати заяву 

безпосередньо начальнику Університету до 01 липня року вступу, в якій 

додатково вказує поштову адресу районного (міського) військкомату, у якому 

кандидат на навчання перебуває на військовому обліку. 

 

3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях 

Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово 

проживають за їх межами, у разі неможливості оформлення особової справи у 

військовому комісаріаті за місцем проживання на підконтрольній території 

мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії 

університету. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється 

безпосередньо в Університеті. 

 

4. Оформлення документів, попередня професійна діагностика, відбір 

вступників з числа цивільної молоді та ліцеїстів здійснюється у військових 

комісаріатах до 10 червня року вступу.  

 

5. Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами 

прийому районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові 

комісаріати, а останні – до Університету, але не пізніше 15 червня року вступу 

на навчання.  

 

6. Приймальна комісія Університету у тижневий термін після реєстрації 

документів розглядає документи кандидатів та приймають рішення про їх 

виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із 

зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної 

комісії Університету. 

 

7. Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження 

вступних випробувань приймальна комісія Університету повідомляє кандидатів 

до 24 червня року вступу особисто та через військові комісаріати. Вступники з 

числа цивільної молоді направляються до Університету районними (міськими) 

військовими комісарами. 

 

8. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної галузі знань 

(спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів 

зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав 

для вступу поза конкурсом фіксуються у заяві вступника і підтверджуються 

його особистим підписом.  
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9. Під час прийняття на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра 

на основі повної загальної середньої освіти осіб, які подають документ про 

здобутий за кордоном світній рівень, обов’язковою є процедура нострифікації 

документа про здобутий освітній рівень, що здійснюється Міністерством освіти 

і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів 

здійснюється протягом першого року навчання.  

 

10. При прибутті у строки, визначені для прийому документів вступник 

пред’являє безпосередньо приймальній комісії:  

1) документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

2) свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, 

інший документ, який засвідчує особу і громадянство;  

3) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  

4) військовий квиток або посвідчення про приписку;  

5) документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  

6) сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;  

7) документи, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного 

законодавства та вказані в Умовах прийому. 

 

11. Всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний медичний 

огляд у районному (міському) військовому комісаріаті, а повторний в 

обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду 

тих, хто вступає до ВВНЗ Міністерства оборони України чи ВНП ЗВО України 

(додаток № 12 до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних 

Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 

2008 року № 402).  

На вступників оформляються медичні документи, а також протокол 

засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і 

картка професійного відбору (для цивільної молоді), які заповнюють комісії, 

що здійснюють професійний відбір кандидатів. 

 

§4. Порядок проведення відбору вступників з числа 

військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу на 

очну форму здобуття освіти 

 

1. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової 

служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на 

навчання до Університету для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за 

схемою підготовки “курсант”, з 1 лютого до 1 квітня року вступу на навчання 

подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказують: 

а) військове звання, прізвище, ім’я та по батькові; 

б) займана посада; 

в) рік, місяць, день народження; 
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г) раніше здобутий рівень освіти; 

д) найменування ВВНЗ (ВНП ЗВО), до якого бажає вступити 

військовослужбовець; 

е) обрану галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки; 

є) наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського 

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів. 

ж) поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а 

також, поштовий індекс, адреса та номер телефону військової частини, де він 

проходить службу; 

До рапорту додаються:  

1) копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень)) на основі 

якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 

2) шість фотокарток розміром 3×4 см, які завірені штабом військової 

частини; 

3) автобіографія; 

4) службова картка. 

5) копія свідоцтва про народження; 

6) документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

8) копія службової картки; 

9) копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до 

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому на 2021 рік; 

10) два чистих поштових конверти з марками і дві папки швидкозшивач 

файлові; 

11) карта професійного відбору Ф-4 (наказ МО від 22 березня 2010 року 

№ 152); 

12) медичні документи в окремій папці (наказ МОУ від 14 серпня 

2008 року № 402), з наданням оригіналів сертифікатів нарколога та психіатра. 

 

2. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання в 

Університеті, направляються встановленим порядком на первинний медичний 

огляд до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в 

Університеті, на них оформляються медичні документи за встановленою 

формою відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у 

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 

від 14 серпня 2008 року № 402.  

 

3. Документи та особові справи на вступників з числа 

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу 

оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають 

до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня 

року вступу до Університету. 
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4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до 

Університету чи про відмову в направленні на навчання приймають старші 

командири (начальники). У разі прийняття позитивного рішення документи на 

військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу. 

 

5. Попередню професійну діагностику вступників організовують та 

здійснюють комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики у 

період з 20 квітня по 1 травня року вступу.  

 

6. Затверджені списки вступників на навчання з числа 

військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до 

Університету до 15 травня року вступу.  

 

7. Військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, які 

відібрані вступниками до університету, направляються командирами 

військових частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться в Університеті 

перед складанням вступних випробувань. Після завершення навчального збору 

військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних 

випробувань не допускається. 

 

8. Вступники з числа військовослужбовців після прибуття до 

Університету подають особисто до приймальної комісії:  

а) документ (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

б) військовий квиток; 

в) оригінал документу державного зразка про повну загальну середню 

освіту (документу про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі 

якого здійснюється вступ, та додатку до нього; 

г) оригінал документа про право на пільги при вступі до Університету. 

 

§5. Порядок проведення відбору вступників з числа 

військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу на 

заочну форму навчання для здобуття ступеня бакалавра без присвоєння 

офіцерського військового звання за цивільною спеціальністю 

 

На навчання для здобуття ступеня бакалавра за заочною формою 

здобуття освіти приймаються військовослужбовці військової служби за 

контрактом, які уклали другий та наступні контракт, не мають офіцерських 

звань, з повною загальною середньою освітою або освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітній ступень молодшого бакалавра. 

Порядок подачі документів є аналогічним до подачі документів 

наведених у §4 пункті 1 цих Правил. 
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§6. Строки прийому заяв і документів, відбору вступників, вступних 

випробувань та зарахування на навчання 

 

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та 

зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти 

за схемою підготовки “курсант” на очну форму здобуття освіти та 

військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу на 

заочну форму здобуття освіти здійснюється в строки відповідно до табл.1.: 
 

Таблиця 1. 

Строки проведення етапів вступної кампанії 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому документів від кандидатів до вступу 

з числа цивільної молоді до районного (міського) 

військкомату за місцем проживання 

01 січня 2021 року 

Закінчення прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді до районного 

(міського) військкомату за місцем проживання  

24 червня 2021 року 

Терміни подачі рапортів на вступ за 

підпорядкованістю військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, військовослужбовців 

військової служби за контрактом рядового, 

сержантського (старшинського) складу  

01 січня – 01 квітня 

2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають право складати вступні випробування  

24 червня 2021 року 

Прибуття осіб, які мають право складати вступні 

випробування  

05 липня 2021 року 

Строки проведення вступних випробувань  05–09 липня 

2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше 15 години 

09 липня 2021 року 

Термін зарахування вступників не пізніше 12 годин 

10 липня 2021 року 

 

§7. Порядок проведення конкурсу, його організація та проведення 
 
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра здійснюється: 
для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти – у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання (українська мова або українська 
мова та література, біологія), визначених Переліком конкурсних предметів 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, (або їх 
копії) (додаток 2). У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;  
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для вступу на перший курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) зі спеціальності “Фізична 
культура і спорт” – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української 
мови або української мови і літератури, фахового випробування. 

 
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 
 
3. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 

замовлення в разі наявності конкурсного бала не менше 125. 
 
4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня бакалавра 
зараховуються бали з трьох конкурсних предметів: сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання або результатів вступних іспитів (українська мова або 
українська мова та література, біологія) та творчого конкурсу. 
 

5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра, конкурсний бал 

обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів 

(вступних випробувань), середнього балу документа (додатка до документа) 

про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими 

Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню 

освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин 

балу і переводиться у 200-бальну шкалу (додаток 3). Оцінки з документа про 

повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, 

враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” 

відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа 

про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі 

вважається таким, що дорівнює 2. 

 

6. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) конкурсний бал обчислюється 

як сума балів сертифіката з зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови або української мови і літератури та результату фахового випробування.  

 

7. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавра за тактичним рівнем підготовки, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, визначається за формулою:  

 

КБ = (0,25*П1 + 0,4*П2 + 0,25*П3 + 0,1*А)*СК 

 

де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з першого предмету (українська мова або українська мова та література);  
П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з 

другого предмету (Біологія); 
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П3 – оцінка творчого конкурсу; 
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, 

переведений у шкалу від 100 до 200 балів. 
 
8. Остаточно конкурсний бал множиться на додатковий коефіцієнт СК 

(сільський коефіцієнт), який дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та 
які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться 
на території сіл, у рік вступу шляхом його множення на їх добуток та 1,00 в 
інших випадках. 

 

9. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавра за тактичним рівнем підготовки, які вступають на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) зі 

спеціальності “Фізична культура і спорт”, визначається за формулою:  

 

КБ = 0,25*П1 + 0,5*П2 + 0,25*П3 

 

де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

з української мови або української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 

балів);  
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 

балів); 
П3 – оцінка творчого конкурсу. 

 

10. Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у 

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор (за поданням 

Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 

200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

 

11. Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з 

олімпійських видів спорту (у тому числі серед школярів), всесвітньої 

Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) останній 

доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 

200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що 

підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом 

(грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням 

прізвища, імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого 

місця та результату. 

 

12. Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

− членів Малої академії наук України в рік вступу під час вступу останній 

доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 

200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.  
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13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено 

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а 

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, 

до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається. 
 
14. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 

вступник може бути допущений до складання пропущених вступних 
випробувань з дозволу голови приймальної комісії у межах встановлених 
строків проведення випробувань. 

 
15. Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, 

передбачених пунктом 7.2.5 Тимчасової настанови з фізичної підготовки у 

Збройних Силах України від 11 лютого 2014 року № 35.  
 
16. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом начальника 

Університету. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості 

балів), отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись 

особисто протягом доби після оголошення результатів випробування.  

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. Сторонні 

особи (в тому числі і батьки вступників) до розгляду апеляції не допускаються. 

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. 

Апеляція з питань відсторонення вступника від випробування не 

розглядаються.  

 

§8. Вступні випробування 

 

1. Вступники до Університету, крім надання сертифікату (сертифікатів) 

зовнішнього незалежного оцінювання або складання вступних іспитів з 

конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку 

рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються відповідно 

до діючих наказів Міністерства оборони України фахівцями, які входять до 

складу відповідних комісій. 

 

2. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, включають: 

оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або 

української мови і літератури;  

оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з біології;  

творчий конкурс; 

медичний огляд; 



12 

 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

3. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі вступних іспитів, включають: 

іспит з української мови; 

іспит з біології; 

творчий конкурс; 

медичний огляд; 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які 

вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, 

включають: 

оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступний іспит з 

української мови або української мови і літератури;  

фахове вступне випробування; 

творчий конкурс; 

медичний огляд; 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

5. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого бакалавра, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.  

 

6. Вступний іспит з української мови полягає у виявленні у вступників 

знань, набутих в середній школі та вмінь сучасної молодої людини мислити 

самостійно, творити власні тексти засобами літературної мови. Завдання 

складається з п’ятьох питань: чотири питання з мови та власне висловлення. 

Перших чотири питання оцінюється у 35 балів. Власне висловлення оцінюється 

у 60 балів. Всього – 200 балів. На виконання завдань у письмовій формі 

відведено 180 хвилин. 

 

7. Вступний іспит з біології полягає у виявленні знань цілісного уявлення 

про сучасну природничо-наукову картину світу, роль і місце людини в природі, 

вмінням кваліфікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти 

зв’язки між різними явищами та вмінням приймати рішення. Екзаменаційні 

тестові завдання з “Біології” мають дворівневу структуру і містять загалом 

20 завдань. Абітурієнти виконують роботу протягом 120 хвилин (Наказ 

Міністерства освіти і науки від 22 березня 2010 року № 225). Оцінку знань 

визначають як суму балів за окремі завдання. Максимальна оцінка становить 

200  балів. 
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8. Фахове випробування проводиться у вигляді письмового тесту 

(20 питань). Правильну відповідь на питання оцінюють у 10 балів, неправильну 

відповідь у 5 балів. Оцінку знань визначають як суму балів за окремі питання 

тесту. Максимальна оцінка становить 200  балів. Вступники, які не пройшли 

порогового рівня (набрали менше 140 балів), до подальшого складання 

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються.  

 

9. Письмові вступні випробування вступники виконують на окремих 

аркушах зі штампом Університету. На аркушах недопустимі будь-які умовні 

помітки, які б розкривали авторство роботи. Автора роботи вказують тільки на 

титульному аркуші. Під час проведення вступних випробувань заборонено 

використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням приймальної комісії. У разі виявлення факту 

користування під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому 

числі підказуванням) вступник відсторонюється від подальшої участі у 

випробуваннях. На його екзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину та 

час відсторонення. Під час перевірки таку роботу дешифрують і за неї 

виставляють незадовільну оцінку незалежно від обсягу і змісту написаного. 

 

10. Психологічне обстеження. 

Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності 

психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до 

вимог освітньої характеристики з відповідної військової спеціальності, 

прогнозування професійної придатності до успішного навчання, а у 

подальшому – проходження військової служби у військах.  

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-

мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної 

стійкості та оцінку професійної придатності до успішного навчання й 

оволодіння відповідною військовою спеціальністю.  

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов 

професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 

психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних 

якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування 

індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, 

а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 

35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний 

відбір, і з числа кандидатів відраховуються та до подальшого складання 

випробувань та участі в конкурсному відборі не допускаються. Рішення 

приймальної комісії щодо таких вступників оформляється окремим 

протоколом.  

Вступникам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних 

психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи надсилаються 

до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання 

відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступного випробування”.  

 

11. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
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Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряють після їх 

медичного огляду. Загальну оцінку рівня фізичної підготовленості вступників 

визначають за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно 

до нормативів, встановлених Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у 

Збройних Силах України (додаток 4). 

Вступників до університету за спеціальністю: “Фізична культура і спорт” 

перевіряють за чотирма вправами:  

Вправа № 3 – підтягування на перекладині. Вправа виконується на 

гімнастичних чи багатопролітніх перекладинах на максимальну кількість 

повторень.  

Вихідне положення: вис хватом зверху на прямих руках, голова прямо, 

ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до 

положення “підборіддя вище перекладини”. Опуститися у вихідне положення 

не розхитуючись.  

Забороняється: відводити ноги назад у вихідному положенні, виконувати 

махові та ривкові рухи тулубом та ногами, згинати ноги в колінах. 

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від 

нерухомого положення. 

Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення не менше 1 с і 

є дозволом на продовження виконання вправи. 

Вправа № 7 – комплексно-силова вправа (для жінок). Вправа складається 

з двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній 

поверхні упродовж двох хвилин без перерви.  

Перша частина – 1 хв.  

Вихідне положення: лежачи на спині, долоні рук на потилиці, ноги разом, 

прямі. Підняти тулуб, дістати пальцями рук носки ніг, опуститися у вихідне 

положення до торкання лопатками поверхні. Під час торкання носків ніг, п’яти 

притиснуті до поверхні, ноги випрямлені. 

Рахунок оголошується після торкання носків ніг і є дозволом на 

продовження виконання вправи. 

Дозволяється робити зупинку для відпочинку у вихідне положення. 

Друга частина – 1 хв. 

Вихідне положення: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло 

пряме, ноги разом, спираючись на носки. Згинаючи руки, опустити пряме тіло 

до положення прямого кута між плечима та передпліччями, розгинаючи руки 

вийти у вихідне положення.  

Дозволяється розпочинати другу частину вправи після виконання 

необхідного мінімуму зарахованих повторень. 

Забороняється: згинати та прогинати тіло, торкатися підлоги ще будь-

якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги. 

При одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами вправа 

припиняється. Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є 

дозволом на продовження виконання вправи. 

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання 

мінімуму: у першій частині 15 повторень, у другій – 5; 
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Вправа № 14 – Біг на 100 м. Вправа виконується з високого старту на 

біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям. 

Забороняється: виконувати старт раніше сигналу, пересікати під час бігу 

іншу доріжку. 

Вправа № 10 – Біг на 1000 м (для жінок). 

Вправа № 8 – Біг на 3000 м. 

Вправи №№ 8 та 10 проводяться на стадіоні або будь-якій рівній 

місцевості із загального чи роздільного старту.  

Вправа № 11 – Плавання на 100 м. Приймається в інший визначений день. 

Вправа виконується у закритому чи відкритому басейні, а також на відкритій 

водоймі. Старт виконується зі стартової тумбочки або з борту басейну. За 

командою “Зайняти місця” вступники займають позицію на задньому краю 

стартової тумби. За командою “На старт” приймають стартове положення на 

передньому краю стартової тумби (або борту басейну). За командою “РУШ” 

стрибають у воду. Повороти виконувати з обов’язковим торканням стінки будь-

якою частиною тіла.  

Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 

10 хвилин для проведення розминки. 

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа 

цивільної молоді та військовослужбовців складається із суми балів, отриманих 

ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно 

Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ (додаток 1.4). 

Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання до ВНЗ необхідно 

набрати суму від 50 до 100 балів. 

Вступники оцінюється як “незалік”, якщо: 

за виконання 4-х фізичних вправ набрана сума менше ніж 50 балів; 

не виконувалася вправа на силу (№ 3, № 7) чи витривалість (№ 10, № 8) з 

будь-якої причини; 

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу, витривалість й у 

плаванні. 

Кандидати на навчання до Університету, які отримали за вступні 

випробування з фізичної підготовки оцінку “незалік” зарахуванню до 

університету не підлягають. 

Усі вправи приймають протягом одного дня, окрім плавання. Для 

виконання фізичних вправ дають одну спробу. Повторно виконувати фізичні 

вправи, щоб підвищити оцінку рівня фізичної підготовленості вступникам, не 

дозволено. 
 
12. Заключний медичний огляд.  

Заключний медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням 

про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим 

наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402.  

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, 

психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за 

медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.  
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За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

виноситься постанова “придатний” або “непридатний” до навчання в 

Університеті.  
 
13. Творчий конкурс. 

Творчий конкурс полягає у виконанні спеціальних вправ і нормативів 

(тестів) з обраного виду спорту, які відображають рівень спеціальної фізичної, 

техніко-теоретичної підготовленості вступників відповідно до вимог 

Навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих 

дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної 

майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, 

правил змагань з видів спорту, Єдиної спортивної класифікації України. 

Вступне випробування з обраного виду спорту проводиться протягом 

одного дня відповідно до розкладу вступних випробувань. 

Тестові спеціальні та змагальні вправи спрямовані на оцінку спортивної 

майстерності та теоретичної підготовленості вступників. 

Загальна оцінка за випробування визначається сумою балів, що отримана 

вступниками на етапах випробувань: 

виконання вправ з обраного виду спорту – середнім балом за три розділи 

випробувань спортивної майстерності (від 50 до 100 балів); 

перевірка і оцінка спеціальних теоретичних знань вступників (від 50 до 

100 балів). 

Максимальна оцінка становить 200  балів. Вступники, які не пройшли 

порогового рівня (набрали менше 120 балів), до подальшого складання 

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються. 

 

§9. Зарахування на спеціальних умовах  

 

1. На спеціальних умовах до Університету зараховуються особи, яким 

таке право надане Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Законом України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, Законом України “Про 

підвищення престижності шахтарської праці”, Законом України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Законом України “Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 

 

2. Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів або результатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018-2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

 

3. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається в 

межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

вступника. Встановлена квота на зарахування на спеціальних умовах дорівнює 

10% обсягу державного замовлення на підготовку військових фахівців. 
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4. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного балу, визначеного на 

загальних засадах для цієї категорії вступників.  

 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього 

розділу, не зараховані на навчання на визначені місця на спеціальних умовах, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала. 

 

§10. Зарахування за квотою 

 

1. Право на зарахування за квотою до Університету мають: 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського та старшинського складу; 

випускники поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України “Про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб”. 

 

2. Особи, які зазначені в пункті 1 цього розділу, зараховуються до 

Університету згідно з квотами, установленими наказами Міністерства оборони 

України у 2021 році за окремим конкурсом. 

 

3. Особи, які не зараховані згідно з квотами за окремим конкурсом, 

можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального 

рейтингового списку. 

 

§11. Право на першочергове зарахування 

 

1. Право на першочергове зарахування до Університету мають: 

особи, визнанні постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України 

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з 

них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової 

служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 

військової служби громадянами України;  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  

Діти із сімей:  

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, які загинули чи померли внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  

осіб, які добровільно забезпечували (чи добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 

проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської 
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діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 

у період її проведення;  

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 

утворені чи самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 

формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 

гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії 

із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 

відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 

органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 

(операції Об’єднаних сил) у період її проведення;  

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 

військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 

які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних 

сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) у період її проведення, 

та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 

також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 

одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 

(операції Об’єднаних сил) безпосередньо в районах та у період її проведення; 

осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 

ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);  

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 

держав під час цих дій та конфліктів;  
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особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні 

ним обов’язків військової служби.  

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 

які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами 

I або II групи;  

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 

України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей); 

члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. 

 

2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, 

визначеною в пункті 1 цього розділу. 

 

§12. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі 

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

спеціальність, форма здобуття освіти; 

військове звання; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника;  

усі складові конкурсного бала вступника;  

наявність підстав для вступу поза конкурсом;  

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад; 

наявність права на першочергове зарахування. 

 

3. У межах кожної категорії рейтинговий список впорядковується:  

за конкурсним балом від більшого до меншого;  

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого. 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.  
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4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення 
на інформаційних стендах приймальної комісії. Ці списки оновлюються при 
внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. 

 
§13. Надання рекомендацій для зарахування 
 
1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які 
перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.  

 
2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до 

зарахування на навчання на місця державного замовлення після останнього дня 
вступних випробувань.  

 
3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.  
 
4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 
комісії чи повідомлення вступника особисто на засіданні приймальної комісії.   

 
5. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.  

 
6. За наявності вакантних місць приймальна комісія має право допускати 

до участі в конкурсі щодо зарахування навчання осіб, які не пройшли 
конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови складання однакових 
конкурсних іспитів. 

 
§14. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 

 
1. Особи, які подали заяви у паперовому вигляді та беруть участь у 

конкурсному відборі, після прийняття рішення про рекомендування до 
зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 
замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній рівень та 
додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими 
правилами, до приймальної комісії.  

 
2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії 

оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка 
до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами (не виконали 
вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання. 

 

3. Особи з числа цивільної молоді, які рекомендовані до зарахування на 

навчання до Університету, подають заяву про виключення з конкурсу на інші 

місця державного замовлення. Університет забезпечує анулювання заяв 
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зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші 

місця державного замовлення в строки, що визначаються щорічними Умовами 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України. 
 

§15. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цими 

Правилами прийому, до приймальної комісії) і надає рекомендації вступникам, 

наступним за рейтинговим списком. 

 

§16. Наказ про зарахування 

 

1. Наказ про зарахування на навчання видається начальником 

Університету на підставі рішення приймальної комісії у встановлені терміни та 

оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді 

списку зарахованих. 

 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в 

разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.  

 

3. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 

повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання 

вступником письмової заяви.  

 

4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 

видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 

параграфу 13 цих Правил. 

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотою, права 

на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта. 

 

§17. Додаткове зарахування до університету та зберігання робіт 

вступників 

 

1. Осіб, які без поважних причин не з’явилися на заняття протягом 

10 днів від дня їх початку, відраховують з університету, про що видається 

відповідний наказ.  
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2. На звільнені місця державного замовлення може бути проведено 

додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні 

випробування і не пройшли за конкурсом на навчання.  

 

3. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових 

випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного 

року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник 

рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за 

результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються 

до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом. 
  



23 

 

 
ДОДАТКИ  

 
Додаток 1 

 

Перелік освітніх рівнів та галузей знань (спеціальностей), 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 

нормативні терміни навчання на очну форму здобуття освіти за схемою 

“курсант” 
 

Галузі 
знань 

Наймену- 
вання 

спеціальності 

Найменування 
спеціалізації 

Освітня 
програма 

Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Оплата 
навчання 

01 

Освіта/ 

педагогіка 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізичне 

виховання і 

спорт у 

Збройних 

Силах 

Фізична 

виховання і 

спорт у 

Збройних 

Силах 

100 4 роки 

За кошти 

державного 

бюджету 

 

 

 

Перелік освітніх рівнів та галузей знань (спеціальностей), 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та 

нормативні терміни навчання на заочну форму здобуття освіти 
 

Галузі 
знань 

Наймену- 
вання 

спеціальності 

Найменування 
спеціалізації 

Освітня 
програма 

Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Оплата 
навчання 

01 

Освіта/ 

педагогіка 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізичне 

виховання і 

спорт у 

Збройних 

Силах 

Фізична 

виховання і 

спорт у 

Збройних 

Силах 

100 5 років 

За кошти 

державного 

бюджету 
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Додаток 2 
 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти  
 

Найменування спеціальності 
та спеціалізації 

освітнього рівня бакалавр 

Перелік конкурсних 
предметів 

(вступних екзаменів, 
творчих конкурсів), 

рівень 

Вага балу з 
конкурсного 

предмету 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або 
зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 

Назва 
Код 

Квота 
пільгових 
категорій 

Фізична культура 
і спорт: “Фізичне 
виховання і спорт 

у Збройних 
Силах” 

017 

10% 

1. Українська мова 
(українська мова та 
література) 

0,25 100 

2. Біологія  0,4 100 

3.Творчий конкурс  0,25 120 

Середній бал 
атестата становить 

0,1 110  
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Додаток 3  

Таблиця відповідності  

середнього балу документа про повну загальну середню освіту,  

обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 
 

1 100  4 120  8 160 

1,1 100  4,1 121  8,1 161 

1,2 100  4,2 122  8,2 162 

1,3 100  4,3 123  8,3 163 

1,4 100  4,4 124  8,4 164 

1,5 100  4,5 125  8,5 165 

1,6 100  4,6 126  8,6 166 

1,7 100  4,7 127  8,7 167 

1,8 100  4,8 128  8,8 168 

1,9 100  4,9 129  8,9 169 

2 100  5 130  9 170 

2,1 101  5,1 131  9,1 171 

2,2 102  5,2 132  9,2 172 

2,3 103  5,3 133  9,3 173 

2,4 104  5,4 134  9,4 174 

2,5 105  5,5 135  9,5 175 

2,6 106  5,6 136  9,6 176 

2,7 107  5,7 137  9,7 177 

2,8 108  5,8 138  9,8 178 

2,9 109  5,9 139  9,9 179 

3 110  6 140  10 180 

3,1 111  6,1 141  10,1 181 

3,2 112  6,2 142  10,2 182 

3,3 113  6,3 143  10,3 183 

3,4 114  6,4 144  10,4 184 

3,5 115  6,5 145  10,5 185 

3,6 116  6,6 146  10,6 186 

3,7 117  6,7 147  10,7 187 

3,8 118  6,8 148  10,8 188 

3,9 119  6,9 149  10,9 189 

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 
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Додаток 4 
 

Нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на 
навчання у вищих військово-навчальних закладах Збройних Сил України 

Б
ал

и
 

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ 
З числа строкової 

служби, осіб рядового, 
сержантського і 

старшинського складу 
військової служби за 

контрактом (чоловіки) 

З числа цивільної 
молоді (юнаки) 

Особи жіночої статі 
Плавання на 100 

м 

№ 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 8 № 14 № 7 № 10 
чоловіки жінки 

№ 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
30   13.00   12.30   4.30 2.00 2.30 
29 13.02 12.32 4.33 2.02 2.32 
28 13.05 12.35 4.36 2.04 2.34 
27 13.10 12.40 4.39 2.06 2.36 
26 13.15 12.45 4.42 2.08 2.38 
25 13.20 12.50 4.45 2.10 2.40 
24 13.25 12.55 4.48 2.12 2.42 
23 13.30 13.00 4.51 2.14 2.44 
22 11 13.35 12 13.05 30 4.54 2.16 2.46 
21 - 13.40 - 13.10 - 4.57 2.18 2.48 
20 10 13.45 11 13.15 - 5.00 2.20 2.50 
19 - 13.50 - 13.20 29 5.03 2.22 2.52 
18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16,8 - 5.06 2.24 2.54 
17 14,7 - 14.00 13,7 - 13.30 16,9 - 5.09 2.26 2.56 
16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17,0 28 5.12 2.28 2.58 
15 14,9 - 14.10 13,9 - 13.40 17,1 - 5.15 2.30 3.00 
14 15,0 7 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

1
4
 х

в
. 
1
0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

14,0 8 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

1
3
 х

в
. 
4
0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

17,2 - 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

5
 х

в
. 
1
5
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

2
 х

в
. 
3
0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

3
 х

в
. 
0
0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

 

13 15,1 - 14,1 - 17,4 27 
12 15,2 - 14,2 - 17,6 - 
11 15,3 6 14,3 7 17,8 - 
10 15,4 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

е
зу

л
ьт

ат
 

6
 р

аз
ів

 –
 «

н
ез

ал
ік

»
 

14,4 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ьт

ат
 

7
 р

аз
ів

 –
 «

н
ез

ал
ік

»
 

18,0 26 
9 15,5 14,5 18,1 25 
8 15,6 14,6 18,2 24 
7 15,7 14,7 18,3 23 
6 15,8 14,8 18,4 22 
5 15,9 15,0 18,5 21 
4 16,0 15,2 18,6 20 
3 16,1 15,4 18,7 18 
2 16,3 15,6 18,8 16 
1 16,5 16,0 19,0 14 
0 - - - - 

* Форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на навчання до ВНЗ 
встановлюється:  

- для військовослужбовців – військова, № 2, 3; 
- для цивільної молоді та осіб жіночої статі – спортивна. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 
 

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації, але не більше двох осіб від кожного. 

Журналістів акредитують згідно з вимогами законів України “Про 

інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про 

телебачення і радіомовлення” та відповідними нормативно-правовими актами 

Міністерства оборони України. 

Заявку на акредитацію подають у приймальну комісію на офіційному 

бланку редакції засобу масової інформації (далі – ЗМІ), засвідченою підписом 

головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою подають копію 

свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копію ліцензії на мовлення (для 

електронних ЗМІ). 

Заявку на акредитацію приймають в оригіналі. Заявка має містити: 

повну назву ЗМІ;  

поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти 

засобу масової інформації; 

інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, 

періодичність випуску, тираж на час подання заявки (для друкованих ЗМІ);  

сферу (регіон) поширення ЗМІ; 

прізвище, ім’я, по батькові головного редактора (директора) ЗМІ, номери 

його робочих телефонів і факсів; 

прізвище, ім’я та по батькові працівників засобів масової інформації, яких 

акредитують, належність до творчих або технічних працівників. 

До заявки про акредитацію додають: 

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, 

інформаційного агентства або копію ліцензії на мовлення; 

копію статуту ЗМІ; 

два останні примірники видання друкованих ЗМІ. 

Підтвердженням акредитації журналістів є повідомлення від університету 

про акредитацію. Журналіста повідомляють про акредитацію протягом місяця з 

дня подання заявки про акредитацію та після отримання всіх необхідних 

документів.  

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до 

приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії. 

Якщо взяти участь у заході висловили бажання акредитовані особи у 

більшій кількісті, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні, 

університет може встановити квотний принцип допуску. 

 

2. Громадські організації, яким Міністерство освіти і науки України та 

Міністерство оборони України надали право вести спостереження за роботою 

приймальної комісії університету, можуть направляти своїх спостерігачів на її 

засідання. Приймальна комісія університету створює належні умови для 
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присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм 

можливість ознайомитися з документами, які отримують члени комісії до 

засідання.  

 

3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 

не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення оприлюднюють разом із 

проектом порядку денного засідання.  

 

4. Подання вступником недостовірних відомостей про наявність права на 

першочергове зарахування чи про здобуту раніше освіту є підставою для його 

відрахування. 

 

 

Начальник навчально-наукового інституту фізичної культури  

та спортивно-оздоровчих технологій 

полковник           Олександр ПЕТРАЧКОВ 

“___” листопада 2020 року 


