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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті 
оборони України імені Івана Черняховського (надалі – Університет) на 
другому (магістерському) рівні здійснюється відповідно до ліцензії 
Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636149 від 06 травня 2015 
року та наказів Міністерства освіти і науки України про ліцензування 
освітньої діяльності на першому (бакалаврському) рівні від 03.05.2018 №554-
л та на третьому (освітньо-науковому) рівні від 04 липня 2016 року № 771 та 
від 27 липня 2018 року № 1375-л.  

Підготовку докторів наук в університеті (четвертий науковий рівень) 
запроваджено рішенням Вченої ради Університету від 31 серпня 2016 року 
(протокол № 14) та наказу начальника Університету від 05 вересня 2016 року 
№ 217. 

Правила прийому до Університету в 2019 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 2019 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 
2018 № 1096, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 березня 2016 року № 261, Інструкції про організацію підготовки 
науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України, 
затвердженою наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти 
і науки України від 30 червня 2000 року № 194/265, 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, Порядку 
проведення військової підготовки громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 1 лютого 2012 року № 48, Інструкції про організацію підготовки 
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої 
наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 
України від 14 грудня 2015 року № 719/1289. 

Університет відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу 
освіту” та ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636149 від 
06 травня 2015 року здійснює, навчання (підготовку) громадян понад 
державне замовлення в межах ліцензійного обсягу за кошти фізичних та 
юридичних осіб. 
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ІІ. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО НА 

НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ БАКАЛАВРА 

 

Університет оголошує прийом громадян України, які мають повну 

загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту 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 “Про положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України” на очну форму навчання на першому (бакалаврському) рівні 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю “Фізична культура і 

спорт” спеціалізацією “Фізичне виховання і спорт у Збройних Силах” 

(додаток 2.1.). 

 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавр за схемою навчання 

“курсант” до Університету на перший курс приймаються громадяни України, 

які виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формуваннях та відповідають 

установленим вимогам проходження військової служби:  

особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, в 

тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;  

військовослужбовці та військовозобов’язані, які мають повну загальну 

середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу, віком до 

30 років.  

Прийом до університету здійснюється за конкурсом та відповідно 

державного замовлення.  

 

§2. Фінансування підготовки фахівців 

 

Фінансування підготовки фахівців на посади осіб офіцерського складу 

за схемою навчання “курсант” здійснюється за рахунок видатків державного 

бюджету (за державним замовленням). 

 

§3. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа 

цивільної молоді та військовозобов’язаних 

 

1. На навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра приймаються 

особи з повною загальною середньою освітою або освітньо-кваліфікаційним 

рівнем молодший спеціаліст.  
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2. Університет приймає на перший курс, або на другий (третій) 

курс (за наявністю вакантних місць) осіб, які здобули освітній рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальністю “Фізична культура і спорт” на 

визначену кількість місць для здобуття освітнього рівня бакалавра 

(додаток 2.2).  

 

3. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, що виявили 

бажання вступити до Університету, для оформлення особової справи 

кандидата на навчання подають заяву до районного (міського) військового 

комісаріату за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. 

Вступники з числа військовослужбовців подають рапорт за командою 

з 1 лютого до 1 квітня року вступу.  

 

4. Оформлення документів, попередня професійна діагностика, відбір 

вступників з числа цивільної молоді та ліцеїстів здійснюється у військових 

комісаріатах до 10 червня року вступу.  

 

5. Вступники з числа осіб, які не є військовослужбовцями, особисто 

подають заяву у паперовому вигляді до районного (міського) військового 

комісаріату за місцем проживання в терміни, вказані у пункті 3 параграфу 

3 цих Правил.  

У заяві зазначається:  

прізвище, ім'я, по батькові;  

рік, місяць і день народження;  

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону;  

обраний напрям підготовки;  

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання;  

відомство, в інтересах якого бажає навчатися вступник.  

До заяви додається:  

автобіографія;  

копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

рівень та додатка до нього (випускники навчальних закладів року вступу на 

навчання додають довідку про поточну успішність);  

копія свідоцтва про народження;  

копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації);  

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;  

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до 

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;  

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром Зх4см);  

три чистих поштових конверти з марками і дві папки швидкозшивач 

файлові;  

карта професійного відбору Ф-5 (Наказ МОУ від 22.03.2010 № 152);  
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медичні документи, оформлені у військових комісаріатах, в окремій 

папці (Наказ МОУ від 14.08.2008 № 402), з наданням оригіналів сертифікатів 

нарколога та психіатра.  

 

6. Всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний 

медичний огляд у районному (міському) військовому комісаріаті чи 

територіальному центрі комплектування, а повторний в обласному 

військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду тих, хто 

вступає до вищого військового навчального закладу Міністерства оборони 

України чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу 

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

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 

від 14.08.08 № 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.  

 

7. Документи на вступників районні (міські) військові комісаріати 

подають до обласних військкоматів, а останні через відповідні управління 

центрального апарату Міністерства оборони України (за їх запитами) – до 

Університету до 20 червня року вступу.  

 

8. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка до Університету відсутня 

або вона вже виконана, кандидат може подати заяву безпосередньо до 

Приймальної комісії до 15 червня року вступу, в якій додатково вказує 

поштову адресу районного (міського) військового комісаріату, у якому він 

перебуває на обліку.  

 

9. Вступники з числа цивільної молоді направляються до місця 

складання вступних випробувань районними (міськими) військовими 

комісаріатами, а випускники військового ліцею та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою – за рознарядкою Департаменту військової 

освіти та науки Міністерства оборони України.  

 

10. Військовослужбовці з числа осіб рядового та сержантського складу, 

які бажають вступити до Університету, подають рапорт за командою в 

терміни, вказані у пункті 3 параграфу 3 цих Правил.  

У рапорті вказується:  

військове звання;  

прізвище, ім'я, по батькові; займана посада;  

рік, місяць і день народження;  

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а також, 

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

проходить службу;  
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обраний напрям підготовки;  

перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання (якщо реєстрація мала 

місце);  

відомство, в інтересах якого бажає навчатися вступник.  
До рапорту додається:  
автобіографія;  
копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

рівень та додатка до нього;  
копія свідоцтва про народження;  
копія паспорта (1-ша, 2-га сторінки та місце реєстрації);  
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  
копія службової картки;  
копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до 

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;  
шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, 

які завірені начальником штабу військової частини);  
три чистих поштових конверти з марками і дві папки швидкозшивач 

файлові;  
карта професійного відбору Ф-4 (Наказ МОУ від 22.03.2010 № 152);  
медичні документи в окремій папці (Наказ МОУ від 14.08.2008 № 402), 

з наданням оригіналів сертифікатів нарколога та психіатра.  
 
11. Військовослужбовці, які відповідають вимогам прийому, 

направляються встановленим порядком на первинний та повторний медичні 
огляди гарнізонною (госпітальною) військово-лікарською комісією для 
визначення придатності до навчання у ВВНЗ, 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 14.08.08 № 402.  

 
12. Попередню професійну діагностику вступників організовують та 

здійснюють комісії з питань проведення попередньої професійної 
діагностики, створені при штабах оперативних командувань в період 
з 20 квітня по 1 травня року вступу.  

 
13. Затверджені списки кандидатів на навчання в Університеті 

відповідними командуваннями, управліннями центрального апарату 
Міністерства оборони України, разом з документами визначеними у пункті 
10 цього параграфу цих Правил, медичними документами і картками 
професійного відбору надсилаються до Університету до 15 травня року 
вступу.  

 
14. Військовослужбовці строкової служби, які відібрані кандидатами 

до Університету, направляються командирами військових частин на 25-денні 
навчальні збори.  
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15. Вступник може подати заяву та документи в паперовому вигляді не 
більше ніж до одного ВВНЗ. Заява реєструється уповноваженою особою 
приймальної комісії безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані 
вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді обробляються 
приймальною комісією.  

 

16. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, 

поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти.  

 

17. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та 

приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі.  

 

18. 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.  

 

19. При прийнятті 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.  

 

20. Особи, які у 2019 році не брали участі у зовнішньому незалежному 

оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання 

тільки вступних екзаменів:  

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної 

служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі 

на денну форму навчання;  

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, 

які проходять військову службу за контрактом та строкову службу;  

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, 

які проходять військову службу під час мобілізації;  

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) 

після 30 листопада 2018 року;  

вступники з числа випускників військових ліцеїв (Київський 

військовий ліцей ім. І. Богуна, Військово-морський ліцей), які закінчили 

навчання в рік вступу до ВВНЗ, беруть участь у конкурсі за результатами 
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вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВВНЗ або за 

результатами зовнішнього незалежного оцінювання (за їхнім вибором);  

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню 

освіту за кордоном.  
 

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

пред’являє безпосередньо приймальній комісії:  

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають 

паспорта, інший документ, який засвідчує особу і громадянство);  

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  

військовий квиток або посвідчення про приписку;  

документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на 

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;  

документи, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного 

законодавства та вказані в Умовах прийому.  
 

§4. 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” здійснюється в строки відповідно до 

табл.1: 

Таблиця 1 

Строки проведення етапів вступної компанії 
 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді до районного 

(міського) військкомату за місцем проживання 

01 січня 2019 року 

Закінчення прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді до районного 

(міського) військкомату за місцем проживання  

01 червня 2019 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 

2019 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають право складати вступні випробування  

16 липня 2019 року 

Прибуття осіб, які мають право складати вступні 

випробування  

16 липня 2019 року 



 10 

Строки проведення вступних випробувань  16 – 19 липня 

2019 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше 9 години 

20 липня 2019 року 

Термін зарахування вступників  не пізніше 12 годин  

23 липня 2019 року  

 

§5. Вступні випробування та конкурсний відбір 

 

1. Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для 

вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, 

які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних 

конкурсних предметів (Українська мова та література, Біологія), визначених 

Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.10.2017 № 1378, (або їх копії) 2017, 2018 та 2019 років (додаток 2.3.). 

 

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають для здобуття освітнього рівня бакалавра, 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурс 

них предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до 

документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, 

передбачених Умовами прийому та цими правилами. При цьому середній бал 

документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною 

шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну 

шкалу (додаток 2.4.). 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”.  

 

3. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітній рівень 

молодшого спеціаліста та вступають на перший курс (зі скороченим 

терміном навчання) або на другий (третій) курс (з нормативним терміном 

навчання при наявності вакантних місць) для здобуття освітнього рівня 

бакалавра, конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового 

випробування, середнього бала документа (додатка до документа) про базову 

вищу освіту. При цьому середній бал документа про базову вищу освіту 

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

та вноситься до Єдиної бази. 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”. Внесений 

до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично 

переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала 

документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною 

шкалою, значенням 200-бальної шкали.  
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4. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 
200 балів.  

 

5. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти 
бакалавра за тактичним рівнем підготовки визначається за формулою:  

КБ = 0,25*П1 + 025*П2 + 0,4*П3 + 0,1*А 
де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних 

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

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

переведений у шкалу від 100 до 200 балів.  
Для абітурієнтів – спортсменів (переможців і призерів головних 

всеукраїнських і міжнародних змагань) для всіх спеціальностей конкурсний 
бал (КБ) визначається за наступною формулою:  

КБ = 0,25*П1 + 025*П2 + 0,4*П3 + 0,05*А + 0,05 
Крім того, вступники проходять випробування з оцінки індивідуальних 

психологічних якостей, оцінки рівня фізичної підготовленості та остаточний 
медичний огляд. 

 

6. Творчий конкурс. Вимоги для участі у творчому конкурсі. 
Переваги при вступі надаються майстрам спорту міжнародного класу, 

майстрам спорту, кандидатам у майстри спорту, тим хто має І дорослий 
розряд у разі наявності підтверджуючих документів. 

Для участі у творчому конкурсі абітурієнт повинен мати відповідно до 
його спортивної спеціалізації своє екіпірування та інвентар. 

Завдання творчого конкурсу (з обраного виду спорту). 
Завдання творчого конкурсу полягає в оцінці знань та підготовленості 

вступників: 
перевірка і оцінка спеціальних знань абітурієнтів; 
перевірка технічної майстерності абітурієнтів шляхом демонстрації 

техніки певних рухових дій; 
практичне виконання відповідних нормативів. 
Загальна оцінка за випробування визначається сумою балів, що 

отримана вступниками на етапах випробувань: 
перевірка і оцінка спеціальних теоретичних знань абітурієнтів (від 0 до 

100 балів); 
випробування з обраного виду спорту – середнім балом за три розділи 

випробувань спортивної майстерності (від 0 до 100 балів). 
Зміст програми творчого конкурсу. 
Творчий конкурс включає: 
два етапи: перевірка і оцінка спеціальних теоретичних знань 

абітурієнтів та випробування з обраного виду спорту. Випробування 
проводяться відповідно до діючих правил змагань з видів спорту.  
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Результати кожного тесту оцінюються балами. Оцінка за 
вступний екзамен складає суму балів отриманих за два розділи 
випробування. 

 

Випробування з обраного виду спорту. 
Умови проведення випробування з обраного виду спорту та критерії 

оцінювання дивись на web-сайті університету www.nuou.org.ua. 
 
7. Фахове випробування 

Фахове випробування у кандидатів, які здобули освітній рівень 

молодшого спеціаліста за спеціальністю для здобуття освітнього рівня 

бакалавра, проводиться у вигляді письмового екзамену.  

Вступники розв’язують письмове завдання для фахового 

випробування, з метою уточнення особистих здобутків молодшого 

спеціаліста в навчальній роботі, що включає декілька задач та питань.  

Фахове випробування проводить не менше двох членів фахової 

атестаційної комісії.  

На підготовку до фахового випробування відводиться не більше 

15 хвилин, фахове випробування триває, як правило, не більше 30 хвилин.  

За результатами фахового випробування виставляється оцінка 

“зараховано” або “не зараховано”. У разі отримання оцінки “не зараховано” 

вступник бере участь у конкурсному відборі на загальних засадах.  

Інформація про результати фахового випробування оголошується 

вступникові в день її проведення.  

Вступники на навчання для підготовки осіб на посади офіцерського 

складу обов’язково складають вступні випробування:  

психологічне обстеження;  

оцінка рівня фізичної підготовленості;  

заключний медичний огляд військово-лікарською комісією.  
 

8. 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.  

Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється 

відповідно до Інструкції з організації та проведення професійного 

психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 

09.07.2009 року № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 

http://www.nuou.org.ua./
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22.09.09 за № 893/16909, 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 05.06.14 № 360.  

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов 

професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 

психологічний відбір”. Кандидати, 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”.  

 

9. Оцінка рівня фізичної підготовленості 

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 ЗС України (додаток 19 до пункту 7.3.15) 

(додаток 2.5.). 

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. 
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Вправа № 7 – комплексна-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 вихідне 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; 

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. Старт і фініш обладнуються в 

одному місці. 

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.  
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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 2.5.). 

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. 

 

10. 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 14.08.08 № 402. 

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, 

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

медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.  

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

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

 

11. Організація проведення вступних випробувань.  

Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії:  

предметні екзаменаційні комісії з оцінки загальноосвітнього 

(професійного) рівня (з кожного предмета окремо);  

фахові атестаційні комісії з оцінки професійного рівня;  

комісія з проведення психологічного обстеження;  

комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості;  

військово-лікарська комісія.  
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Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

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

балами нижче від встановленого цими Правилами мінімального рівня, а 

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному 

відборі не допускаються.  

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.  

Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, 

передбачених пунктом 7.2.5 Тимчасової настанови з фізичної підготовки у 

Збройних Силах України від 11.02.14 № 35.  

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.  

 

§6. Прийом на спеціальних умовах 

 

1. Прийом на спеціальних умовах організовується відповідно до наказу 

Міністерства оборони України “Про організацію прийому в 2019 році 

слухачів, курсантів на навчання до вищих військових навчальних закладів 

для підготовки військових фахівців з вищою освітою та ліцеїстів на навчання 

до військових ліцеїв” для наступних категорій вступників:  

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського та старшинського складу;  

випускники поточного року військового ліцею, військово-морського 

ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.  

 



 17 

2. Вступники прийому на спеціальних умовах зараховуються за 

окремим конкурсом на навчання для здобуття освітнього рівня бакалавра.  

 

3. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного 

на загальних засадах для цієї категорії вступників.  

 

4. Особи, які не зараховані на місця прийому на спеціальних умовах за 

окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.  

 

§7. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 

 

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

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

України), чемпіонам і призерам Олімпійських, Дефлімпійських ігор 

(за поданням Мінмолодьспорт України) зараховуються оцінки по 200 балів з 

двох вступних випробувань за вибором вступника.  

 

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

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2018 або 2019 року з базових предметів, 

призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів  членів Малої академії наук України 2018 або 2019 року 

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

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

 

3. Учасникам Всеукраїнської олімпіади вищого навчального закладу з 

спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається 

особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до оцінки 

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при 

розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 

20 балів, але не вище 200 балів за предмет. 

 

§8. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі 

 

1. Зараховуються поза конкурсом:  

особи, визнані учасниками 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.  
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Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі 

за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного 

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

Діти із сімей:  

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ 

України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  

осіб, які добровільно забезпечували (або 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 діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення;  

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

утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі 

формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 

гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань та правоохоронних органів;  

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

утворені або 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 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 
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відповідно до законів України військових формувань, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 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 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;  

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;  

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою при виконанні ним обов’язків військової служби.  
Кількість місць для осіб, визначених у цьому пункті складає 

10 відсотків від обсягу державного замовлення відповідно до Умов прийому 
на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.  

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених 
пунктом 1 параграфу 6, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного 
бала вступника.  

 
2. Право на першочергове зарахування мають:  
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;  

діти військовослужбовців, які мають вислугу в календарному 
обчисленні 20 років і більше;  

діти громадян, звільнених з військової служби за віком, за станом 
здоров'я чи у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних 
заходів, вислуга років у календарному обчисленні яких становить 20 років і 
більше;  
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діти військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок 
захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби;  

діти із багатодітних сімей, які мають п'ятьох і більше дітей;  
випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), 

нагороджені золотою медаллю, при вступі на основі повної загальної 
середньої освіти;  

особи яким відповідно до Закону України “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” особи, яким надано таке право. До цієї 
категорії осіб відносяться інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких:  

обидва батьки є інвалідами;  
один з батьків – інвалід, а інший помер;  
одинока матір з числа інвалідів;  
батько-інвалід, який виховує дитину без матері.  
При однаковому рейтингу переважним правом користується вступник, 

який має:  
більше балів з профільного предмета;  
більший середній бал документа про повну загальну середню освіту.  
Кількість місць для осіб, визначених у цьому пункті, складають 

20 відсотків від обсягу державного замовлення відповідно до Умов прийому 
на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році.  

Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, 
визначеною пунктом 2 параграфу 6 цих Правил.  

 
§9. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

 
1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується 

за конкурсним балом від більшого до меншого відповідно до рейтингового 
списку. 

 
2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності:  
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;  
вступники, які мають право на першочергове зарахування;  
учасники міжнародних олімпіад та які закінчили із золотою медаллю;  
вступники, які зараховуються за конкурсом.  
До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до 

зарахування на місця цільового прийому.  
 
3. У межах кожної категорії рейтинговий список впорядковується:  
за конкурсним балом від більшого до меншого;  
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.  
 

4. У рейтинговому списку зазначаються:  
прізвище, ім’я та по батькові вступника;  
конкурсний бал вступника;  
наявність підстав для вступу поза конкурсом;  
наявність права на першочергове зарахування.  
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5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення 
на інформаційних стендах приймальної комісії (у межах ліцензованого 
обсягу). Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку 
проведення конкурсного відбору. 

 

§10. 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 у 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 або повідомлення вступника особисто на засіданні приймальної 

комісії.  

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.  
 

§11. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 
 

1. Особи подають заяви лише у паперовому вигляді та беруть участь у 

конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 1 та 2 

параграфу 12 цих правил, 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 рівень, додатка до нього, медичної 

довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших 

документів, передбачених Умовами прийому та цими правилами (не 

виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання 

за державним замовленням.  
 

§12. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 

1. Після завершення першого встановленого строку вибору 

вступниками місця навчання (чотири календарних днів після оприлюднення 
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першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія 

здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:  

приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані 

та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про 

освітній рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 

Умовами прийому та цими правилами, до Приймальної комісії;  

анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог 

для зарахування (не подали оригінали документа про освітній рівень та 

додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому та цими 

правилами, до Приймальної комісії;  

у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування 

особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, 

відповідно до рейтингових списків за кожною спеціальністю.  

 

2. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування 

здійснюється відповідно до параграфу 9 цих правил. 

 

§13. Наказ про зарахування 

 

1. Наказ про зарахування на навчання видається начальником 

Університету на підставі рішення приймальної комісії в терміни, зазначені у 

параграфі 3 цих Правил 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.  

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 

повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання 

вступником письмової заяви.  

 

§14. 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. 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.  

 

2. Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, яких не 

прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, потім знищують, 

про що складають акт.  
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Додаток 2.1. 

 

Перелік освітніх рівнів та галузей знань (спеціальностей), 

за якими оголошується прийом на навчання,  

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

 

Галузь 
знань 

Найменування 
спеціальності 

Найменування 
спеціалізації 

Овітня 
програма Ліцензова

ні 
обсяги 

Норматив
ні терміни 
навчання 

Вартість 
одного 
року 

навчання, 
грн. 

Шифр, 
Найменув

ання 

Код, 
Назва 

Назва Назва 

Д
ен

н
а 

ф
о
р
м

а 
н

ав
ч
ан

н
я 

Д
ен

н
а 

ф
о
р
м

а 
н

ав
ч
ан

н
я 

Д
ен

н
а 

ф
о
р
м

а 
н

ав
ч
ан

н
я 

01, 

Освіта/  

педагогіка 

017 

Фізична 

культура і 

спорт 

Фізична 

підготовка і 

спорт у 

Збройних 

Силах 

Фізична 

підготовка 

і спорт у 

Збройних 

Силах 

100 3,5 роки 
Державний  

бюджет 
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Додаток 2.2. 

 

Перелік найменування галузі знань, підготовки за спеціальностями  

для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній 

рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього рівня 

бакалавра 
 
За денною формою навчання (за схемою підготовки курсант) 
 

Шифр та 

найменуван

ня галузі 

знань 

Найменування 

спеціальності 

освітнього рівня 

молодшого 

спеціаліста 

Найменування 

спеціальності  

освітнього рівня 

бакалавр Курс 

Термін 

навчання 

(років) 

Кількість місць 

За кошти 

державн

ого 

бюджету 

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб 
Назва 

Назва,  

Код 

Назва,  

Код 

01 

Освіта/Педа

гогіка  

Фізична культура 

і спорт,  

5.017 

Фізична 

підготовка і спорт 

у Збройних Силах, 

6.017 

2-3 2,5-1,5 * - 

 

* у разі наявності вакантних місць. 
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Додаток 2.3. 
 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру 

оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) для вступників  

на основі повної загальної середньої освіти  

(за схемою підготовки КУРСАНТ) 

 
Найменування спеціальності 

та спеціалізації 
освітнього рівня бакалавр 

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 
екзаменів, творчих 
конкурсів), рівень 

Вага 
балу з 

конкурсн
ого 

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: 
“Фізична 
підготовка і спорт у 
Збройних Силах”,  

017 

 
1. Українська мова та 
література  

0,25 100 

2. Біологія  0,25 100 

3. Творчий конкурс  0,4 100 

Середній бал атестата 
становить 

0,05 100 

 Для абітурієнтів – 
спортсменів 
(переможців і призерів 
головних 
всеукраїнських і 
міжнародних змагань) 
для всіх спеціальностей 

0,05 100 
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Додаток 2.4. 

 

Таблиця відповідності  

середнього бала документа про повну загальну середню освіту,  

обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 200-бальної шкали  

 
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 

2 112,0  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 

      12 200,0 
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Додаток 2.5. 
 

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. 

(для 

вступникі

в, які 

вступають 

на 

спеціальні

сть 

«Фізична 

культура і 

спорт») 

№ 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 8 № 14 № 7 № 10 № 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30   13.00   12.30   4.30 2.00 

29 13.02 12.32 4.33 2.02 

28 13.05 12.35 4.36 2.04 

27 13.10 12.40 4.39 2.06 

26 13.15 12.45 4.42 2.08 

25 13.20 12.50 4.45 2.10 

24 13.25 12.55 4.48 2.12 

23 13.30 13.00 4.51 2.14 

22 11 13.35 12 13.05 30 4.54 2.16 

21 - 13.40 - 13.10 - 4.57 2.18 

20 10 13.45 11 13.15 - 5.00 2.20 

19 - 13.50 - 13.20 29 5.03 2.22 

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16,8 - 5.06 2.24 

17 14,7 - 14.00 13,7 - 13.30 16,9 - 5.09 2.26 

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17,0 28 5.12 2.28 

15 14,9 - 14.10 13,9 - 13.40 17,1 - 5.15 2.30 

14 15,0 7 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

1
4
 х

в.
 1

0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

14,0 8 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

1
3
 х

в.
 4

0
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

17,2 - 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

5
 х

в.
 1

5
 с

. 
–
 «

н
ез

ал
ік

»
 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 

2
 х

в.
 3

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

ез
у

л
ь
та

т 

6
 р

аз
ів

 –
 «

н
ез

ал
ік

»
 

14,4 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у

л
ь
та

т 

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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ІІІ. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО  
НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМ СТУПЕНЕМ МАГІСТРА 

 
Національний університет оборони України імені Івана 

Черняховського оголошує прийом на навчання відповідно до державного 
замовлення на підготовку осіб офіцерського складу оперативно-
стратегічного, оперативно-тактичного рівнів та державних службовців 1–5 
груп оплати праці для Збройних Сил України й інших військових формувань 
України, утворених відповідно до законів України, на очну (денну) та заочну 
форми навчання в межах ліцензованого обсягу за відповідними 
спеціальностями (додаток 3.1.). 

До університету приймаються незалежно від статі офіцери, які 
проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або 
інших військових формуваннях України, а також громадяни України, які 
перебувають на державній службі на посадах, не нижчих п’ятої групи оплати 
праці та мають відповідний освітній ступінь. Прийом до університету 
здійснюється за конкурсом та відповідно державного замовлення. 

 
§1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. Для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного рівня 
(ОСР) на конкурсній основі приймаються офіцери, які проходять військову 
службу за контрактом у Збройних Силах України або інших військових 
формуваннях на посадах зі штатно-посадовою категорією “полковник” 
(“капітан 1-го рангу”) і вище, мають освітній ступінь магістра та оперативно-
тактичний рівень підготовки, зараховані до резерву для просування по 
службі на посади з оперативно-стратегічним рівнем підготовки або мають 
рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами, та мають допуск до 
державної таємниці за формою не нижче 2: 

на очну (денну) форму навчання – віком до 45 років;  
на заочну форму навчання – віком до 50 років. 
Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що 

вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років 
відповідно. 

 
2. Для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня 

(ОТР) на конкурсній основі приймаються офіцери, які проходять військову 
службу за контрактом у Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, мають освітній ступінь бакалавра (магістра), строк служби на 
посадах осіб офіцерського складу не менше семи років, зараховані до резерву 
для просування по службі на посади з оперативно-тактичним рівнем 
підготовки або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними 
посадами, та мають допуск до державної таємниці за формою не нижче 3 
(для спеціалізації “Захист інформації з обмеженим доступом у військах 
(силах)” за формою не нижче 2 та допуск до шифрів): 
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на очну (денну) форму навчання – віком до 38 років з 
військових посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го 
рангу”) і вище; 

на заочну форму навчання – віком до 43 років з військових посад зі 
штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище.  

Під час дії особливого періоду: 
на заочну форму навчання можуть прийматися офіцери з військових 

посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за 
результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що 
передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не 
менше одного місяця; 

граничний вік для кандидатів, які вступають на очну форму навчання 
збільшується до 43 років, на заочну до 48 років. 

 

3. Для підготовки державних службовців з питань воєнної безпеки та 
оборони держави на конкурсній основі приймаються громадяни України, які 
перебувають на державній службі на посадах, не нижчих 5 групи оплати 
праці, а також офіцери Збройних Сил України зі штатно-посадовою 
категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) та вище, які зараховані до 
кадрового резерву для зайняття посад державних службовців 1 – 5 груп 
оплати праці у Міністерстві оборони України та органах військового 
управління Збройних Сил України, мають освітній ступінь магістра, допуск 
до державної таємниці за формою 3 та позитивно характеризуються по 
службі:  

на очну (денну) форму навчання – віком до 45 років; 
на заочну форму навчання – віком до 50 років. 
 

4. Вік вступників та термін перебування на посаді обчислюється 
станом на кінець року вступу до університету. 

 

5. Офіцери, рекомендовані до вступу на очну форму навчання, перед 
вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують 
щорічну відпустку за поточний рік. 

 

6. Військовослужбовці інших військових формувань України та 
державні службовці приймаються на навчання до університету на підставі 
договорів між Міністерством оборони України та відповідними 
центральними органами виконавчої влади України. 

 

§2. Фінансування підготовки фахівців 
 

1. Фінансування підготовки здійснюється як за рахунок видатків 
державного бюджету, так і за рахунок юридичних або фізичних осіб. 

 

§3. Строки прийому рапортів (заяв) і документів, відбору 
вступників, вступних випробувань та зарахування на навчання 

 

Прийом рапортів (заяв) та документів, відбір вступників, вступні 
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників 
проводиться в строки відповідно до табл.1:  
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Таблиця 1 

Строки проведення етапів вступної компанії 
 

Етапи вступної компанії 

Початок прийому рапортів (заяв) та документів 1 січня 2019 р.  

Закінчення прийому рапортів (заяв) та документів  27 квітня 2019 р.  

Самостійна реєстрація вступників в системі 

дистанційного навчання * 
до 1 травня 2019 р. 

Відбір вступників на навчання 1 – 25 травня 2019 р. 

Попереднє дистанційне тестування  10 – 25 травня 2019 р. 

Проведення вступних випробувань (ОТР) 
24 червня –  

06 липня 2019 р. 

Проведення вступних випробувань (ОСР) 16 – 19 липня 2019 р. 

Конкурсний відбір до 14 липня 2019 р. 

Термін зарахування вступників до університету до 19 серпня 2019 р. 

 

* – порядок самостійної реєстрації вступників в системі дистанційного 

навчання розміщується на сайті університету (nuou.org.ua). 

 

§4. Порядок прийому рапортів (заяв) і документів  

 

1. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які 

виявили бажання вступити на навчання до університету, до 1 січня 2019 року 

особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової 

частини, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, 

займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, форму 

навчання та спеціальність (спеціалізацію), за якою бажають навчатися, 

підстави для першочергового зарахування (у разі наявності). 

Державні службовці подають заяву, у якій вказують: прізвище, ім’я та 

по батькові, посаду, дату народження, рівень освіти, форму навчання та 

спеціальність, за якою бажає навчатися, підстави для першочергового 

зарахування (у разі наявності). 

 

2. До рапорту (заяви) вступники додають: 

копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);  

копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього; 

копію документа, що засвідчує право на нарахування додаткових балів за 

навчальні, наукові та службові досягнення (у разі наявності); 

витяг з резерву для просування по службі; 

службову характеристику та автобіографію; 
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довідку із зазначенням штатно- посадової категорії посади, на якій 

проходить службу офіцер; 

довідку про проходження військової служби; 

витяги з наказів (по особовому складу) відповідних посадових осіб, яким 

надано право на укладання від імені Міністерства оборони України 

Контракту про проходження громадянами України військової служби у 

Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу, залучати до 

навчальних справ кандидатів; 

копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою 

згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі – 

Порядок 939); 

картку медичного огляду за формою додатка 14 Положення про 

військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України (для державних 

службовців – медичну довідку за формою № 086-У); 

фотокартки без головного убору розміром 3×4 см – чотири, розміром  

4,5×6 см – три, які мають бути завірені печаткою та підписом відповідної 

особи кадрового органу. 

 

3. Кандидати на навчання повинні мати діючий Контракт про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України на посадах осіб офіцерського складу. Строк дії контракту повинен 

бути не менше терміну навчання. 

 

4. Якщо у вступника немає допуску до державної таємниці (посада за 

місцем служби не передбачає наявності допуску до державної таємниці), 

такий допуск відповідно до пункту 53 Порядку-939 оформлюють в 

університеті без урахування номенклатури посад університету, перебування 

на яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної 

таємниці. 

Для оформлення допуску до державної таємниці вступники подають: 

рапорт на ім’я начальника університету про необхідність надання 

допуску до державної таємниці за формою 2; 

подання з місця служби з відповідним обґрунтуванням необхідності 

доступу до секретної інформації зі ступенем секретності “цілком таємно” для 

підготовки до вступних випробувань та навчання в університеті. 

 
5. Усі зазначені документи з описом, а також витяг із затвердженого 

рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на 

навчання укладають у навчальну справу вступника. Із зовнішнього боку 
навчальної справи вказуються: зверху – назва міністерства (державної 

служби) України, посередині – “Навчальна справа”, нижче – військове 

звання, прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність та спеціалізація, форма 



 32 

навчання. Навчальну справу оформлюють відповідно до вимог 

Інструкції з діловодства в Збройних Силах України.  

Неправильно або неповністю оформлені документи повертають 
відповідним кадровим органам на дооформлення. 

 

6. Особи офіцерського складу, які розглядаються кандидатами на 

навчання у Національному університеті оборони України імені Івана 
Черняховського для здобуття оперативно-тактичного рівня військової освіти 

за заочною формою навчання з посад зі штатно-посадовою категорією 

“майор” (“капітан 3 рангу”) за результатами успішного тимчасового 
виконання обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-

тактичного рівня військової освіти, повинні залучати до навчальних справ 

кандидатів документи, які підтверджують успішність тимчасового виконання 
обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-тактичного 

рівня військової освіти: 

витяг із наказу (по стройовій частині) відповідної посадової особи, про 

тимчасове виконання обов’язків за посадою, що передбачає наявність 
оперативно-тактичного рівня військової освіти (не менше одного місяця); 

витяг із Плану переміщення відповідно до номенклатури призначення 

кандидата на посаду, що передбачає наявність оперативно-тактичного рівня 
військової освіти; 

службову характеристику вступника за підписом командира 

(начальника) про успішність тимчасового виконання обов’язків за посадою, 
що передбачає наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти з 

висновком (рекомендацією) про доцільність зарахування офіцера кандидатом 

на навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня військової освіти за 
заочною формою навчання. 

 

§5. Вступні випробування та конкурсний відбір 
 

1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не 

пізніше вказаного у виклику терміну в повсякденній формі одягу з такими 

документами: 

паспорт громадянина України; 
посвідчення офіцера; 

посвідчення про відрядження у двох примірниках; 

довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з 
додатком 14 Порядку-939;  

оригінал документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої 

освіти та додаток до нього; 
документ, який дає право на пільги (у разі наявності);  

медична книжка. 
 

2. Вступники, які не мають допуску до державної таємниці, повинні 

додатково мати: 

завірений в установленому порядку кадровим органом військової 

частини (установи) перелік з відповідями на визначені у цьому переліку 
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питання (за формою згідно з додатком 5 Порядку-939) у 

друкованому вигляді та електронний варіант цього переліку з відповідями, 

що відповідають оригіналу документа; 

дві кольорові фотокартки розміром 3,5×4,5 см; 

довідку про підтвердження відсутності у громадянина психічних 

розладів, які можуть завдати шкоди охороні державної таємниці; 

копію зворотного боку облікової картки про надання допуску та доступу 

громадянина до державної таємниці, складену за формою згідно з 

додатком 6 до Порядку-939, завірену підписом командира (начальника) 

частини (установи) та гербовою печаткою. 

 

3. Вступні випробування вступників до Інституту державного 

військового управління включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови; 

медичний огляд військово-лікарською комісією.  
 

 
 

 
 

3.1. Фахове випробування вступників за спеціалізацією “Державне 

воєнне управління” включає питання таких розділів: 

оперативне мистецтво; 

управління військами; 

повсякденна діяльність Збройних Сил України; 

застосування військ (сил) в операціях; 

всебічне забезпечення військ (сил) в операціях. 

 

3.2. Фахове випробування вступників за спеціалізацією “Управління у 

воєнній сфері” включає питання таких розділів: 

основні положення стратегії національної і воєнної безпеки держави; 

основні положення управління у воєнній сфері в мирний та воєнний час; 

основні положення військових аспектів міжнародного права, 

законодавства України та правового регулювання діяльності Збройних Сил 

України; 

основні положення міжнародних відносин та зовнішньої політики 

України; 

основні положення економіки і фінансового забезпечення Збройних Сил 

України. 

 

3.3. Фахове випробування вступників за спеціалізацією 

“256.07 Стратегічне керівництво у секторі безпеки і оборони” включає 

питання таких розділів: 

оперативне мистецтво; 

управління військами; 

повсякденна діяльність Збройних Сил України; 

застосування військ (сил) в операціях; 

всебічне забезпечення військ (сил) в операціях. 
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3.4. Фахове випробування проводять у формі співбесіди, під час якої 

вступник відповідає на два питання білету. Якщо є потреба, задають 

додаткові питання, що дають змогу оцінити повноту відповіді на питання, не 

виходячи за межі програми вступного випробування. Усі питання та 

зауваження щодо відповіді на них фіксують в аркуші співбесіди, який 

підписує голова екзаменаційної комісії. 

 

3.5. Знання вступників оцінюють за результатами відповідей на кожне з 

питань відповідного розділу за 100-бальною шкалою: 

“96–100” – вступник має системні, грунтовні знання, виявляє 

неординарні творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи 

розв’язування проблем, висловлює власне ставлення до них; 

“90–95” – вступник має грунтовні знання, здатний аргументовано і 

творчо використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і 

визначати шляхи розв’язування проблеми; 

“80–89” – вступник має грунтовні теоретичні знання, здатний 

аргументовано їх використовувати; 

“75–79” – вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо 

зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; 

“65–74” – знання вступника є достатньо повними, вступник вміє 

правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь 

повна, логічна, обґрунтована, але мають деякі неточності; 

“60–64” – вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує 

знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє 

наводити  власні приклади для підтвердження певних думок; 

“55–59” – вступник виявляє знання і розуміння основних положень 

теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання 

завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована; 

“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал із 

зазначених питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати 

відповідь на питання; 

“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під 

час викладання матеріалу допускає суттєві неточності, для надання 

правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії; 

“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді 

з допомогою членів комісії; 

“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє невпевненість і неточність у відповідях на 

додаткові й навідні питання; 

“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може 

дати відповідь на елементарні питання. 
 

3.6. Оцінку знань визначають як суму балів за питання білету. 

Максимальна оцінка становить 200 балів. 
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Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 

100 балів), до подальшого складання вступних випробувань та участі у 

конкурсі не допускають. 
 

3.7. Вступне випробування 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)). Правильна відповідь на питання оцінюється у 1 бал, 

неправильна відповідь – 0 балів. ; 

другий етап – письмовий тест під час проведення вступних випробувань 

в університеті (25 питань (говоріння, письмо)). Правильна відповідь на 

питання оцінюється у 3 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 60 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на 

оперативно-тактичному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови; 

психологічне обстеження; 

оцінювання рівня фізичної підготовленості; 

медичний огляд військово-лікарською комісією. 

 

4.1. 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 (50 питань 

загальновійськових дисциплін). Правильну відповідь на питання оцінють у 

1 бал, неправильну відповідь у 0 балів. 

Другий етап – письмовий тест під час проведення вступних випробувань 

в університеті (30 питань військово-спеціальних дисциплін). Правильну 

відповідь на питання оцінють у 5 балів, неправильну відповідь у 0 балів. 
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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 120 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускаються. 

 

4.2. Вступне випробування 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)). Правильна відповідь на питання оцінюється у 1 бал, 

неправильна відповідь – 0 балів; 

другий етап – письмовий тест під час проведення вступних випробувань 

в університеті (25 питань (говоріння, письмо)). Правильна відповідь на 

питання оцінюється у 3 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 60 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 

 

4.3. Попереднє самостійне дистанційне тестування проводиться за 

місцем проходження служби через мережу “Інтернет”.  

Допуск до складання тестів надається після реєстрації в системі 

дистанційного навчання Національного університету оборону України імені 

Івана Черняховського. Порядок реєстрації вступників розміщено на 

офіційному сайті університету (веб-сайт nuou.org.ua). 
 

4.4. Письмові екзаменаційні роботи 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.  



 37 

Результати письмових екзаменів оголошують вступникам після 

перевірки письмових робіт. Перевірку письмових робіт потрібно закінчити не 

пізніше 8 години ранку наступного дня.  
 

4.5. Психологічне обстеження (оцінювання індивідуальних 

психологічних якостей) проводять з метою виявлення у вступників 

конкретних 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.   
 

4.6. 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 вступник з фізичної підготовленості оцінюється 

“незадовільно”.  

Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів за 

виконання всіх призначених для перевірки вправ і оцінюється за 100-

бальною шкалою (додаток 3.2.).  

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 оформляється 

окремим протоколом. 

 

5. 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).  
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5.1. Вступники проходять первинний  медичний огляд у 

гарнізонних (госпітальних) військово-лікарських комісіях, а остаточний – у 

військово-лікарській комісії університету.  

 

5.2. Усі вступники зобов’язані подати документи, що містять дані про їх 

власний стан здоров’я: 

картку медичного огляду з результатами первинної військово-лікарської 

комісії; 

медичну книжку; 

рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки; 

клінічний аналіз крові; 

загальний аналіз сечі; 

електрокардіографічне дослідження серця; 

інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань, які 

дозволяють вступ на навчання. 

 

5.3. Придатність до навчання в університеті вступників, у медичних 

книжках яких немає даних чергових медичних обстежень хоча б за один рік з 

останніх трьох років, потрібно підтвердити стаціонарним обстеженням у 

військовому лікувально-профілактичному закладі (виписним епікризом).  

 

5.4. Остаточний медичний огляд вступників, у яких немає медичних 

книжок і результатів попередніх обстежень, не проводять і не допускають до 

складання вступних випробувань. 

 

5.5. Придатність вступників до навчання в університеті за результатами 

медичного огляду оцінюють як “придатний” або “непридатний”. Вступників, 

визнаних непридатними, до подальших випробувань не допускають. 

 

6. У разі наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступників допускають до складання вступних випробувань з дозволу голови 

приймальної комісії тільки протягом терміну проведення вступних 

випробувань. 

 

7. Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні 

випробування у зазначений розкладом час, відраховують.  

 
 

8. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає апеляційна 

комісія університету. Апеляцію щодо отриманої оцінки на вступному 

випробуванні вступник подає особисто не пізніше наступного робочого дня після 

оголошення оцінки. Апеляцію розглядають на засіданні апеляційної комісії не 

пізніше наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. 

Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не допускається. 

Апеляцію з питань відсторонення від випробування не розглядають. 
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9. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання 

вступних випробувань, є його конкурсним балом.  

 

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

магістра за оперативно-стратегічним рівнем підготовки визначається за 

формулою:  

 

КБ = ФВ + ІМ + ДБ. 

 

де 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).  

 

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

магістра за оперативно-тактичним рівнем підготовки визначається за 

формулою:  

 

КБ = ФВ + ІМ + РФП + ДБ. 

 

де 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).  

 

9.3. Під час розрахунку середнього бала за національною шкалою додатка 

до диплома враховуються незалежно від форми контролю (іспит, 

диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, 

практик та всіх видів державної атестації. 

 

9.4. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові та 

службові досягнення. 

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає Приймальна 

комісія після прийняття вступного випробування з фаху відповідно до табл.2.  
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Таблиця 2 
 

Додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення 
 

Навчальні, наукові та службові досягнення Код Бали 

Додаток до диплома про вищу освіту на основі якого 

здійснюється вступ 

ДБ1 Середній 

бал 

Диплом про другу вищу освіту ДБ2 3 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації та професійного 

рівня (враховується не більше одного свідоцтва) 

ДБ3 2 

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому МОН 

України (враховується не більше однієї статті) 

ДБ4 1 

Посвідчення осіби, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія1,2) 

ДБ5 3 

Посвідчення учасника бойових дій ДБ6 3 

Посвідчення про нагородження державною нагородою  ДБ7 2 

Посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства 

оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, 

“За військову доблесть”) 

ДБ8 1 

Посвідчення про нагородження почесним нагрудним 

знаком начальника Генерального штабу –

Головнокомандувача Збройних Сил України  (“Слава і 

честь”) 

ДБ9 1 

 

§6. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 
 

1. Рейтинговий список вступників впорядковують за кількістю балів від 

більшого до меншого. При однаковому конкурсному балі переважне право на 

зарахування надається вступникам, які мають:  

вищу оцінку з профілюючого вступного випробування; 

вищий середній бал додатку до диплома попереднього ВВНЗ. 
 

2. У рейтинговому списку зазначають:  

військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника;  

конкурсний бал.  
 

3. Рейтинговий список підписують голова та члени приймальної комісії 

після його розгляду в день проведення заключного засідання приймальної 

комісії. Рейтинговий список вступників оприлюднюють розміщенням на 

інформаційних стендах приймальної комісії університету. 
 

§7. Зарахування вступників слухачами університету 
 

1. Вступників, які успішно склали вступні випробування, зараховують до 

університету на визначену державним замовленням кількість місць за 
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відповідною спеціальністю (спеціалізацією) та формою навчання 

за конкурсом згідно з конкурсним балом, якщо інше не передбачено 

законодавством України. 

Вступники, які успішно склали вступні випробування, мають право на 

навчання в університеті за кошти фізичних або юридичних осіб на заочній 

формі навчання за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) понад державне 

замовлення в межах ліцензованого обсягу. Зарахування здійснюється за 

конкурсом згідно з конкурсним балом. 

 

2. Рішення про зарахування вступників приймають на основі розгляду 

рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії.  
 

3. Зарахування офіцерів слухачами університету здійснюється за 

наказами Міністра оборони України до 19 серпня 2019 року. Витяги з наказів 

Міністра оборони України надсилають в установленому порядку через 

кадрові органи до військових частин, де проходять службу офіцери, та є 

підставою для виключення офіцерів, зарахованих на денну форму навчання, 

із списків особового складу військових частин. 
 

4. Зарахування слухачами університету державних службовців та осіб, 

які вступили на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

здійснюється наказом начальника університету. 
 

§8. Особливості прийому на навчання іноземців 
 

Військовослужбовців збройних сих іноземних держав приймаються на 

навчання до університету на підставі відповідних міжнародних угод 

(договорів). 

 

§9. 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. 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. 

 

2. Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, яких не 

прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, потім знищують, 

про що складають акт.  
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Додаток 3.1. 

 

Перелік спеціальностей, спеціалізацій та ліцензійний обсяг,  

за якими здійснюється підготовка військових фахівців  

у Національному університеті оборони України  

імені Івана Черняховського 
 

Шифр та 

найменування  

галузі знань  

Код та 

найменування  

спеціальності 

Найменування спеціалізації  

Ліцензований 

обсяг 

 

1 2 3 4 

Оперативно-стратегічний рівень 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, 

безпека 

державного 

кордону 

256 Національна 

безпека (за 

окремими 

сферами 

забезпечення і 

видами 

діяльності) 

256.07 Стратегічне 

керівництво у секторі 

безпеки і оборони 

100 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Державне воєнне 

управління 

Управління у воєнній сфері 

110 

Оперативно-тактичний рівень 

01 Освіта/ 

Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні 

науки 

Педагогіка вищої військової 

школи 

30 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, 

безпека 

державного 

кордону 

253 Військове 

управління  

(за видами 

Збройних Сил) 

 

Бойове застосування та 
управління діями військових 
частин механізованих і 
танкових військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин високомобільних 
десантних військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин ракетних військ і 
артилерії 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин військ 
протиповітряної оборони 
Сухопутних військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин військової розвідки 
та спеціального призначення 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин Військово-Морських 
Сил 
Бойове застосування та 

400 
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1 2 3 4 

управління діями військових 
частин зенітних ракетних 
військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин радіотехнічних військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин авіації Сухопутних 
військ 
Бойове застосування та 

управління діями військових 
частин авіації 
Організація бойового 

застосування та експлуатації 
озброєння і військової 
техніки Військово-Морських 
Сил 

25 Воєнні 

науки, 

національна 

безпека, 

безпека 

державного 

кордону 

254 

Забезпечення 

військ (сил)  

 

Захист інформації з 
обмеженим доступом у 
військах (силах) 
Застосування та управління 

діями військових частин та 
установ матеріально-
технічного забезпечення 
Економіка та фінансове 

забезпечення військ (сил) 
Інформаційно-аналітичне 

забезпечення органів 
військового управління 
Інформаційно-

пропагандистське 
забезпечення військ (сил) та 
ідеологічна робота у 
військах 
Кадровий менеджмент у 

військах (силах) 
Організація 

радіоелектронної розвідки 
Організація морально-

психологічного забезпечення 
військ (сил) 
Організація психологічного 

забезпечення військ (сил) 
Організація зв’язку, 

автоматизація управління та 
радіотехнічне забезпечення 
Організація інженерно-

авіаційного забезпечення 
Організація експлуатації та 

ремонту озброєння та 
військової техніки зенітних 
ракетних військ 
Організація експлуатації та 

610 

Продовження додатка 3.1. 
 Продовження додатка 4 

 Продовження додатка 2 
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1 2 3 4 

ремонту озброєння та 
військової техніки 
радіотехнічних військ 
Організація аеродромно-

технічного та інженерно-
аеродромного забезпечення 
Організація військово-

космічних систем 
Організація 

топогеодезичного та 
навігаційного забезпечення 
військ (сил) 
Організація зв’язку та 

автоматизованих систем 
управління 
Організація інженерного 

забезпечення бойових дій 
військ (сил) 
Організація радіаційного, 

хімічного та біологічного 
захисту військ (сил) 
Організація 

радіоелектронної боротьби 
Організація ракетно-

технічного та артилерійсько-
технічного забезпечення 
Організація танко-

технічного та автотехнічного 
забезпечення 
Організація метрологічного 

забезпечення військ (сил) 
Організація тилового 

забезпечення військових 
частин (за видами та родами 
військ і сил) 
Організація правового 

забезпечення військ (сил) 
Організація фізичної 

підготовки і спорту у 
військах (силах) 
Правоохоронна діяльність у 

збройних силах Управління 
інформаційною безпекою у 
Збройних Силах 

 

 

 

 

Продовження додатка 3.1. 
 Продовження додатка 4 

 Продовження додатка 2 
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Додаток 3.2. 

 

Порядок проведення вступного випробування та критерії 

оцінювання рівня фізичної підготовленості 

 

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. 

Оцінюють рівень фізичної підготовки тільки після позитивного 

рішення військово-лікарської комісії про придатність вступника до навчання. 

Кандидатів на навчання оцінюють відповідно до вікової групи та 

категорії військовослужбовців за рівнем вимог до їх фізичної підготовки.  

Для виконання нормативів з фізичної підготовки вступників за віком 

розподіляють на групи табл.1. 

Таблиця 1 
 

Вікові групи Чоловіки Жінки 

Перша До 25 років До 25 років 

Друга До 30 років До 30 років 

Третя До 35 років До 35 років 

Четверта До 40 років До 40 років 

П’ята До 45 років До 45 років 

Шоста До 50 років Понад 45 років 

Сьома Понад 50 років – 

 

Вступників усіх вікових груп поділяють на категорії: 

 

перша категорія – офіцери десантно-штурмових військ, морської 

піхоти, спеціального призначення, розвідувальних частин, включаючи всі 

підрозділи цих частин, командири навчальних підрозділів вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів, де готують офіцерів для цих частин і підрозділів; 

 

друга категорія – офіцери всіх з’єднань, частин і підрозділів 

Сухопутних військ, Повітряних та Військово-Морських Сил Збройних Сил 

України, бойового (оперативного) забезпечення, військ зв’язку та військової  

служби правопорядку Збройних Сил України, крім тих, які зараховані до 

першої та третьої категорії, командири навчальних підрозділів вищих 
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військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів, особи офіцерського складу 1–3 вікових груп, 

крім тих, що зараховані до першої категорії;  

 

третя категорія – офіцери структурних підрозділів Міністерства 

оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, органів 

військового управління Збройних Сил України, військових частин військових 

сполучень, забезпечення (баз, арсеналів, складів тощо) видів Збройних Сил 

України, Тилу, Озброєння, Головного управління оперативного забезпечення 

Збройних Сил України, військових медичних закладів та медичних 

підрозділів військових частин, військових оркестрів, військових комісаріатів, 

гарнізонних будинків офіцерів, командування, управління, викладацький 

склад та наукові працівники науково-дослідних установ, крім осіб 

офіцерського складу 1–3 вікових груп. 

 

Нормативи розраховані для виконання вправ особами офіцерського 

складу до 40 років у польовій (робочій) формі одягу, передбаченої для видів і 

родів військ Збройних Сил України, особами офіцерського складу понад 

40 років та військовослужбовцями жіночої статі – у спортивній формі одягу. 

Усі вправи виконуються протягом одного дня у такій послідовності: 

вправи на швидкість, силові вправи, вправи на витривалість. Для виконання 

вправ надається одна спроба, повторно виконувати вправи для підвищення 

оцінки не дозволено.  

За результатом практичного виконання фізичних вправ вступникам 

нараховують бали відповідно до таблиці нарахування балів за виконання 

вправ з фізичної підготовки табл.2.  

Таблиця 2 
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№ 3 № 14 № 8 № 9 № 10 № 7 № 14 № 10 

50 30 12,0 11,10 6,45 3,10 – – – 50 

49 29 12,1 11,15 6,50 3,11 – – – 49 

48 28 12,2 11,20 6,55 3,12 – – – 48 

47 27 12,3 11,25 7,00 3,13 – – – 47 

46 26 12,4 11,30 7,05 3,14 – – – 46 

45 25 12,5 11,35 7,10 3,15 – – – 45 

44 24 12,6 11,40 7,15 3,16 – – – 44 

43 23 12,7 11,45 7,20 3,17 – – – 43 

42 22 12,8 11,50 7,25 3,18 – – – 42 

41 21 12,9 11,55 7,30 3,19 – – – 41 
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№ 3 № 14 № 8 № 9 № 10 № 7 № 14 № 10 

40 20 13,0 12,00 7,35 3,20 60 15,0 3,45 40 

39 19 13,1 12,05 7,40 3,22 59 15,2 3,48 39 

38 18 13,2 12,10 7,45 3,24 58 15,4 3,51 38 

37 17 13,3 12,15 7,50 3,26 57 15,6 3,54 37 

36 16 13,4 12,20 7,55 3,28 56 15,8 3,57 36 

35 15 13,5 12,25 8,00 3,30 55 16,0 4,00 35 

34 – 13,6 12,30 8,05 3,32 54 16,1 4,04 34 

33 14 13,7 12,35 8,10 3,34 53 16,2 4,08 33 

32 – 13,8 12,40 8,15 3,36 52 16,3 4,12 32 

31 13 13,9 12,45 8,20 3,38 51 16,4 4,16 31 

30 – 14,0 12,50 8,25 3,40 50 16,5 4,20 30 

29 12 14,1 12,55 8,30 3,45 49 16,6 4,24 29 

28  14,2 13,00 8,35 3,50 48 16,7 4,28 28 

27 11 14,3 13,05 8,40 3,55 47 16,8 4,32 27 

26 – 14,4 13,10 8,45 4,00 46 16,9 4,36 26 

25 10 14,5 13,15 8,50 4,04 45 17,0 4,40 25 

24 – 14,6 13,20 8,55 4,08 44 17,1 4,44 24 

23 9 14,7 13,25 9,00 4,12 43 17,2 4,48 23 

22 – 14,8 13,30 9,05 4,16 42 17,3 4,52 22 

21 8 14,9 13,35 9,10 4,20 41 17,4 4,56 21 

20 – 15,0 13,40 9,15 4,24 40 17,5 5,00 20 

19 7 15,2 13,45 9,20 4,28 38 17,6 5,05 19 

18 – 15,4 13,50 9,25 4,32 36 17,7 5,10 18 

17 6 15,6 13,55 9,30 4,36 34 17,8 5,15 17 

16 – 15,8 14,00 9,35 4,40 32 17,9 5,20 16 

15 5 16,0 14,10 9,40 4,44 30 18,0 5,25 15 

14 – 16,1 14,20 9,45 4,48 28 18,1 5,30 14 

13 – 16,2 14,30 9,50 4,52 26 18,2 5,35 13 

12 4 16,3 14,40 9,55 4,56 24 18,3 5,40 12 

11 – 16,4 14,50 10,00 5,00 22 18,4 5,45 11 

10 – 16,5 15,00 10,05 5,10 20 18,5 5,50 10 

9 3 16,6 15,10 10,10 5,20 18 18,6 5,55 9 

8 – 16,7 15,20 10,15 5,30 16 18,7 6,00 8 

7 – 16,8 15,30 10,20 5,40 14 18,8 6,10 7 

6 2 16,9 15,40 10,25 5,50 12 18,9 6,20 6 

5 – 17,0 15,50 10,30 6,00 10 19,0 6,30 5 

4 – 17,2 16,00 10,35 6,10 8 19,1 6,40 4 

3 1 17,4 16,10 10,40 6,20 6 19,2 6,50 3 

2 – 17,6 16,20 10,45 6,30 7 19,3 7,00 2 

1 – 17,8 16,30 10,50 6,40 4 19,4 7,10 1 
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Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників складається із суми 

балів за виконання всіх призначених для перевірки вправ i визначається 

відповідно до таблиці нормативів оцінки фізичної підготовленості табл.3. 

Таблиця 3 
 

Категорії 

військовослужбовців 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

Оцінка з трьох вправ 

відмінно добре задовільно 

Особи офіцерського складу друга вікової групи (до 30 років) 

1 категорії 14 95 85 70 

2 категорії 13 90 80 65 

Особи офіцерського складу третя вікової групи (до 35 років) 

1 категорії 13 90 80 65 

2 категорії 12 85 75 60 

Особи офіцерського складу четверта вікової групи (до 40 років) 

1 категорії 12 85 75 60 

2 категорії 11 80 70 55 

3 категорії 10 75 65 50 

Особи офіцерського складу п’ята вікової групи (до 45 років) 

1 категорії 10 80 70 55 

2 категорії 9 75 65 50 

3 категорії 8 70 60 45 

Особи офіцерського складу шоста вікової групи (до 50 років) 

1 категорії 9 75 65 50 

2 категорії 8 70 60 45 

3 категорії 7 65 55 40 

Для військовослужбовців жіночої статі 

друга вікова група (до 30 

років) 
13 75 65 50 

третя вікова група (до 35 

років) 
12 70 60 45 

четверта вікова група  

(до 40 років) 
11 65 55 40 

п’ята вікова група (до 45 

років) 
10 60 50 35 

шоста вікова група 

 (понад 45 років) 
– 55 45 30 

 

У кожній вправі визначено мінімальний пороговий рівень. За 

невиконання порогового рівня у будь-якій вправі вступник з фізичної 

підготовленості оцінюється “незадовільно”. 

Загальний рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється за 

100-бальною шкалою та чотирьох бальною національною шкалою. 

Вступники, які за результатами вступного іспиту не пройшли порогового 
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рівня (набрали менше 60 балів або отримали оцінку “незадовільно”) до 

подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускаються. Рішення приймальної комісії щодо відрахування таких 

вступників оформляється окремим протоколом. Переведення у 100-бальну 

шкалу здійснюється відповідно до табл.4. 

Таблиця 4 

Визначення рівня фізичної підготовленості вступника 

Сума балів за виконання трьох вправ (НФП-2014) 
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80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 35-39 

3 

70 
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Недостатня сума балів 

2 

50 

Не виконання порогового рівня в одній вправі 40 
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Не виконання порогового рівня у трьох вправах 0 
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ІV. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АД’ЮНКТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ  

ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО 

 

Університет здійснює прийом до ад’юнктури та докторантури 

відповідно до державного замовлення на підготовку осіб офіцерського 

складу на очну форму навчання в межах ліцензованого обсягу за 

спеціальностями: 

в ад’юнктурі: 

011 Освітні, педагогічні науки; 

053 Психологія; 

122 Комп’ютерні науки; 

253 Військове управління (за видами збройних сил); 

254 Забезпечення військ (сил); 

255 Озброєння та військова техніка. 

у докторантурі: 

253 Військове управління (за видами збройних сил); 

255 Озброєння та військова техніка. 

До університету приймають офіцерів – громадян України, незалежно 

від статі, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах 

України або інших військових формуваннях України та мають відповідний 

ступінь вищої освіти. Прийом на навчання до університету здійснюється за 

конкурсом. 

 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. До ад’юнктури університету на конкурсній основі приймають 

офіцерів Збройних Сил України віком до 45 років, які перебувають на 

військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), 

виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають 

досвід служби у військах (силах) не менше двох років.  

Офіцери, які вступають до ад’юнктури із спеціальностей, що 

передбачають присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі 

знань “25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, 

повинні мати вищу військову оперативно-тактичну освіту. 

За рекомендацією Вченої ради університету та після погодження із 

замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою 

освітою до ад’юнктури можуть приймати офіцерів безпосередньо після 

закінчення університету та отримання ними вищої військової оперативно-

стратегічної (віком до 47 років) або вищої військової оперативно-тактичної 

освіти за умови, що вони виявили відмінні здібності в навчанні та схильність 

до педагогічної або науково-дослідної роботи. 

Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цьому та наступних 

пунктах Правил прийому, визначається станом на 31 грудня року вступу. 
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2. До докторантури університету приймають осіб офіцерського складу 

віком до 47 років, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата 

наук), наукові здобутки, опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема 

публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в 

наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, 

які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що 

потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи 

наукової доповіді за сукупністю статей.  

Для розроблення докторських дисертацій в галузі знань “25 Воєнні 

науки, національна безпека, безпека державного кордону” (з питань 

стратегічної та оперативної тематики) до докторантури можуть прийматися 

офіцери віком до 50 років. 

Під час особливого періоду граничний вік кандидатів для вступу до 

докторантури збільшується до 53 років для розроблення докторських 

дисериацій за стратегічною та оперативною тематикою. 
 

3. Офіцери, які рекомендовані для вступу до ад’юнктури, перед 

вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують 

щорічну відпустку за поточний рік. 
 

§2. Фінансування підготовки фахівців 
 

Фінансування підготовки фахівців зазначених категорій здійснюється 

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням. 
 

§3. Строки прийому рапортів і документів, відбору вступників, 

вступних випробувань та зарахування на навчання 
 

Прийом рапортів та документів, відбір вступників, вступні 

випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до 

ад’юнктури проводиться у 2019 році відповідно до Правил прийому у 

терміни: 
 

прийом рапортів (заяв) та документів безпосередньо у військових 

частинах та установах – з 1 грудня 2018 року по 1 лютого 2019 року; 

відбір вступників на навчання – з 1 лютого по 27 квітня 2019 року; 

проведення вступних випробувань до ад’юнктури – з 18 по 22 червня 

2019 року; 

конкурсний відбір – до 14 липня 2019 року; 

термін зарахування вступників до університету – до 25 серпня 

2019 року. 
 

§4. Порядок прийому рапортів і документів  
 

1. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури (докторантури) до 

1 лютого року вступу, особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я 
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командира військової частини, у якому вказують: військове звання, 

прізвище, ім’я та по батькові, займану посаду, дату народження, попередню 

військову освіту, спеціальність, за якою бажають навчатися. 
 

2. До рапорту вступника додають: 

копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);  

копії документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього; 

службову характеристику; 

автобіографію; 

довідку про проходження військової служби; 

копію службової картки; 

копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою 

згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму 

секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі – Порядок-

939); 

список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної 

спеціальності (за наявності); 

копії нетаємних наукових праць та огляд наукових праць з обмеженим 

доступом з обраної спеціальності (за наявності); 

наукову доповідь (реферат) з обраної спеціальності в рамках тематики 

майбутньої дисертаційної роботи; 

фотокартки без головного убору в кількості чотирьох розміром 3 х 4 

см, трьох розміром 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом 

відповідної особи кадрового органу; 

картку медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про 

військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. 

Додатково, при наявності, додають копії: 

патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за 

обраною галуззю знань; 

посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія1,2); 

посвідчення учасника бойових дій; 

посвідчення про нагородження державною нагородою; 

посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони 

України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, 

“Доблесть і честь”); 

посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком 

начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил 

України  (“Слава і честь”). 

Вступники до докторантури, крім того, додають: 

розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 
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копію диплома про присудження наукового ступеня 

кандидата наук (у разі здобуття наукового ступеня за кордоном – копію 

нострифікованого диплома); 
письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим 

працівником університету, із згодою бути науковим консультантом у разі 
його вступу до докторантури; 

витяг із протоколу Вченої (наукової, науково-технічної) ради вищих 

військових навчальних закладах, (науково-дослідних установах) за основним 

місцем службової діяльності про доцільність підготовки в докторантурі; 
розгорнуту пропозицію, що містить план дослідницької роботи та 

інформацію про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки 

результатів досліджень для захисту. 
Диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук вступник 

подає особисто. 
 

3. Усі зазначені документи з описом, а також витяг із затвердженого 

рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на 
навчання становлять навчальну справу вступника. З зовнішнього боку 

навчальної справи вказують: зверху – Міністерство оборони України, 

посередині – “Навчальна справа”, нижче – військове звання, прізвище, ім’я та 
по батькові, спеціальність. Навчальну справу оформлюють відповідно до 

вимог Інструкції з діловодства в Збройних Силах України.  
 

4. Неправильно або неповністю оформлені документи повертають 

відповідним кадровим органам на дооформлення. 
 

5. До навчальної справи обов’язково долучають рішення відповідних 
органів військового управління щодо розгляду кандидатури вступника для 

вступу до ад’юнктури (докторантури) (витяг із затвердженого рішення 

атестаційної комісії). 
 

6. Рішення про допуск до вступних випробувань приймальна комісія 
університету виносить за результатами розгляду навчальної справи та 

наукової доповіді (реферату) з обраної спеціальності з урахуванням 

письмового висновку передбаченого наукового керівника. 
 

7. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних 
випробувань через неподання у встановлений термін документів, визначених 

правилами прийому, або невиконання вимог Правил прийому. 

 

§5. Вступні випробування та конкурсний відбір 

 

1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань 

не пізніше вказаного у виклику терміну, у повсякденній формі одягу з такими 

документами: 

паспортом громадянина України; 
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посвідченням офіцера; 

посвідченням про відрядження у двох примірниках; 

довідкою про наявність допуску до державної таємниці за формою 

згідно з додатком 14 до Порядку-939;  

оригіналом документа державного зразка про раніше здобутий рівень 

вищої освіти та додатком до нього; 

медичною книжкою. 

Додатково (при наявності): 

дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; 

патенти або авторські свідотсва на винахід за обраною галуззю знань; 

посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія1,2); 

посвідчення учасника бойових дій; 

посвідчення про нагородження державними нагородами; 

посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони 

України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”); 

посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком 

начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил 

України  (“Слава і честь”). 

 

2. Вступні випробування на здобуття ступеня доктора філософії 

включають: 

іспит з філософії; 

іспит з іноземної мови; 

іспит із спеціальності. 

 

2.1. Вступний іспит з філософії включає питання в обсязі стандарту 

вищої освіти магістра. 

 

2.2. Вступний іспит з іноземної мови включає питання в обсязі, який 

відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.  

Полягає у визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції 

вступників. 

Вступники, які підтвердили свій рівень знань, зокрема англійської 

мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment 

звільняються від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час 

визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюють до 

результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. 

 

2.3. Вступний іспит із спеціальності (профілюючий) включає питання в 

обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності. 
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2.4. Під час вступного іспиту вступник в усній формі відповідає на 

питання білету, у разі потреби можуть бути поставлені додаткові питання, які 

дають змогу оцінити повноту відповіді на питання і не виходять за межі 

програми вступного випробування. 

 

2.5. Знання вступників оцінюються за результатами відповідей на 

кожне з питань відповідного розділу за 100-бальною шкалою: 

“96–100” – вступник має системні, ґрунтовні знання, виявляє 

неординарні творчі здібності, вміє формулювати і визначати шляхи 

розв’язування проблем, висловлює власне ставлення до них; 

“90–95” – вступник має ґрунтовні знання, здатний аргументовано і 

творчо використати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і 

визначати шляхи розв’язування проблеми; 

“80–89” – вступник має ґрунтовні теоретичні знання з  питань 

співбесіди, здатний аргументовано їх використовувати; 

“75–79” – вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в 

дещо зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній 

аргументації; 

“65–74” – знання вступника є достатньо повними, вступник вміє 

правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь 

повна, логічна, обґрунтована, але містить деякі неточності; 

“60–64” – вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує 

знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок; 

“55–59” – вступник виявляє розуміння основних положень 

теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання 

завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована; 

“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал з 

зазначених питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати 

відповідь на питання; 

“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під 

час викладення матеріалу допускає суттєві неточності, для надання 

правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії; 

“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді 

з допомогою членів комісії; 

“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину 

теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявляє 

невпевненість і неточність у відповідях на додаткові й навідні питання; 

“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не 

може дати відповідь на елементарні питання. 

Оцінка знань визначається як середній бал за окремі питання. 

Максимальна оцінка становить 100 балів. 

Вступників, які за результатами вступного іспиту не пройшли 

порогового рівня (набрали менше 60 балів), до подальшого складання 

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускають. 
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3. Медичний огляд офіцерів, які вступають до університету, проводять 

відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України, що затверджена наказом Міністра оборони України 

від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами). 

 

3.1. Вступники проходять первинний  медичний огляд у гарнізонних 

(госпітальних) військово-лікарських комісіях та остаточний – у військово-

лікарській комісії університету.  

 

3.2. Усі вступники зобов’язані подати документи, що містять дані про 

свій стан здоров’я: 

картку медичного огляду з результатами первинної військово-

лікарської комісій; 

медичну книжку; 

електрокардіографічне дослідження серця; 

інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань 

(поранень). 

 

3.3. Придатність до навчання в університеті вступників, у медичних 

книжках яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один рік 

із останніх трьох років, слід підтвердити стаціонарним обстеженням у 

військовому лікувально-профілактичному закладі (виписним епікризом). 

 

3.4. Остаточний медичний огляд вступників, у яких відсутні медичні 

книжки і результати попередніх обстежень, не проводять, тож їх не 

допускають до складання вступних випробувань. 

 

3.5. Придатність вступників до навчання в університеті за результатами 

медичного огляду оцінюється як “придатний” або “непридатний”. 

Вступників визнаних непридатними, до подальших випробувань не 

допускають. 

4. За наявності поважних причин, які підтверджені документально, 

вступники можуть бути допущені до складання вступних випробувань з 

дозволу голови приймальної комісії тільки протягом терміну проведення 

вступних випробувань. 

 
5. Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні 

випробування у зазначений розкладом час, відраховують.  
 

6. Апеляції за результатами вступних випробувань розглядає 

апеляційна комісія університету. Апеляцію щодо отриманої оцінки на 
вступному випробуванні вступник подає особисто не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення оцінки. Апеляцію розглядають на засіданні 

апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в 
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присутності вступника. Додаткове опитування вступника під час 

розгляду апеляції не допускається. Апеляції щодо відсторонення від 

випробування не розглядаються. 
 

7. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання 
вступних випробувань, становить його конкурсний бал (КБ). 

 

7.1. Конкурсний бал (КБ) вступника на здобуття ступеня доктора 

філософії визначають за такою формулою: 
 

КБ = ВІС + ВІМ + ВІФ + ДБ 
 

де ВІС – результат вступного іспиту із спеціальності (за шкалою від 0 

до 100 балів); 
     ВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 

до 100 балів); 

     ВІФ – результат вступного іспиту з філософії (за шкалою від 0 до 
100 балів); 

     ДБ – додаткові бали за наукові та службові досягнення з 

врахуванням середнього балу (за чотирибальною шкалою) додатка до 
диплома, на основі якого здійснюється вступ. 

 

7.2. Порядок нарахування додаткових балів за наукові та службові 

досягнення. 

Рішення про зарахування додаткових балів приймає Приймальна 
комісія після прийняття вступного іспиту із спеціальності відповідно до 

табл.1. 

Таблиця 1 
 

Наукові та службові досягнення Код Бали 

Додаток до диплома про вищу освіту, на основі якого 

здійснюється вступ 

ДБ1 Середній 

бал 

Патент на винахід за обраною галуззю знань (враховується 

не більше одного патента) 

ДБ2 2 

Деклараційний патент на корисну модель за обраною 

галуззю знань (враховується не більше одного патента) 

ДБ3 1 

Наукова стаття за обраною галуззю знань у закордонному 

виданні* 

ДБ4 1 

Наукова стаття за обраною галуззю знань у науковму 

виданні, включеному до Переліку фахових видань 

України* 

ДБ5 1 

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія1, 2) 

ДБ6 1 

Посвідчення учасника бойових дій ДБ7 3 

Посвідчення про нагородження державною нагородою ДБ8 2 

Посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства ДБ9 1 



 58 

Наукові та службові досягнення Код Бали 

оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”, 

“За військову доблесть”, “Доблесть і честь”) 

Посвідчення про нагородження почесним нагрудним 

знаком начальника Генерального штабу –

 Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і 

честь”) 

ДБ10 1 

 

* – якщо видання включене до міжнародних наукометричних баз, 

додається 1 бал. 
 

7.3. Під час розрахунку середнього бала додатка до диплому 

враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований 

залік, залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик та всіх 

видів державної атестації за чотирибальною шкалою. 

Для визначення середнього бала додатка до диплома, що не містить 

оцінок у чотирибальній шкалі, застосовують порядок переведення оцінок 

додатка до диплома та державної атестації відповідно до табл.2. 
Таблиця 2 

 

Оцінка за чотирибальною 

шкалою 

100-бальна шкала Двобальна система 

оцінювання 

Відмінно (5) 100  

Добре (4) 89 Зараховано 

Задовільно (3) 74  

 

8. Конкурсний відбір вступників на здобуття ступеня доктора наук. 

Кафедра, науковий (науково-дослідний) відділ (лабораторія) 

університету, де планується підготовка вступника, у місячний термін з часу 

отримання документів заслуховує наукові доповіді кандидатів на вступ до 

докторантури, розглядає розгорнуту пропозицію роботи над дисертацією і 

таємним або відкритим голосуванням визначає можливість його зарахування 

до докторантури. 

На засідання кафедри (відділу, лабораторії), після погодження із 

заступником начальника університету з наукової роботи, запрошуються 

фахівці інших структурних підрозділів університету з відповідної або 

суміжної спеціальності, включаючи членів спеціалізованих вчених рад. 

Загальна кількість докторів наук з відповідної або суміжної 

спеціальності, які беруть участь у засіданні кафедри, повинна бути не менше 

трьох осіб. 

У засіданні кафедри обов’язково, беруть участь начальник науково-

методичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 

начальник наукового відділу організації підготовки та атестації науково-

педагогічних кадрів і доктор наук – штатний науково-педагогічний 

(науковий) працівник університету, що надав письмову характеристику 

науковій діяльності вступника. 
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Вчена рада університету в місячний термін розглядає висновки 

кафедри (відділу, лабораторії) щодо кожного вступника і приймає рішення 

про клопотання перед Міністром оборони України про їх зарахування до 

докторантури. 

 

§6. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників впорядковують за кількістю балів 

від більшого до меншого. При однаковому конкурсному балі переважне 

право на зарахування надається вступникам, які мають: 

вищу оцінку за вступний іспит із спеціальності; 

вищий середній бал додатку до диплому, на основі якого здійснюється 

вступ. 

 

2. У рейтинговому списку зазначаються: 

військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

конкурсний бал. 

 

3. Рейтинговий список підписують голова та члени приймальної комісії 

після його розгляду в день проведення заключного засідання приймальної 

комісії. Рейтинговий список вступників оприлюднюють розміщенням на 

інформаційних стендах приймальної комісії університету. 

 

§7. Зарахування вступників до ад’юнктури та докторантури 

університету 
 

1. Вступників, які успішно склали вступні випробування, за рейтингом 

зараховують до університету на визначену державним замовленням кількість 

місць за відповідною спеціальністю. 

 

2. Рішення про зарахування вступників приймається на основі розгляду 

рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії.  

 

3. Зарахування офіцерів до ад’юнктури та докторантури університету 

здійснюється за наказами Міністра оборони України. Витяги з наказів 

Міністра оборони України надсилаються у встановленому порядку через 

кадрові органи до військових частин, де проходять службу офіцери, та є 

підставою для виключення офіцерів із списків особового складу військових 

частин. 

 

§8. Особливості прийому та навчання іноземців 

 

Військовослужбовців збройних сих іноземних держав приймають на 

навчання до університету на підставі відповідних угод (договорів) між 

державами. 
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V. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА НАВЧАННЯ  

ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 
 

Військову підготовку громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу здійснює кафедра підготовки офіцерів запасу Університету 

за такими військово-обліковими спеціальностями: 

“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-

побутового забезпечення”; 

“Математичне та програмне забезпечення функціонування 

автоматизованих систем”; 

“Соціальна психологія”; 

“Політологія”; 

“Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської 

діяльності військ (сил)”; 

“Бойове застосування інженерних, дорожньо-будівельних та 

містобудівельних підрозділів”; 

“Бойове застосування інженерно-технічних підрозділів”; 

“Організація пожежної безпеки”; 

“Бойове застосування з’єднань військових частин і підрозділів наземної 

артилерії”; 

“Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і 

підрозділів”. 

Військова підготовка громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу планується та проводиться протягом одного навчального дня 

на тиждень (методом проведення “військового дня”) або методом проведення 

навчальних зборів строком до двох років навчання. 

 

§1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок 

і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів 

запасу (далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять 

громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-

діловими якостями. 

2. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та 

старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не 

нижче бакалавра, можуть проходити військову підготовку з урахуванням 

вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом 

Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153. 

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за 

військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад 

згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України 
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від 20 червня 2012 р. № 412/дск (зі змінами) та зареєстрованим 

у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503. 

 

§2. Фінансування підготовки фахівців 

 

1. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним 

замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на 

утримання Збройних Сил України, або за рахунок коштів, які надходять 

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

з військовою підготовкою (за контрактом).  

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку 

громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору, 

та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо 

зобов’язань про проходження військової служби громадянами України 

у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання 

офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти. 

 

2. Для проведення військової підготовки між Міністерством оборони 
України (в особі директора Департаменту військової освіти, науки, 
гуманітарної та соціальної політики Міністерства оборони України) та 
університетом (в особі начальника університету) укладають договір про 
проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. 

 

3. Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти 

укладають договір про проведення такої підготовки та умов її фінансування 

між закладом вищої освіти (далі – ЗВО) (в особі ректора) та університетом          

(в особі начальника) після зарахування на навчання для проходження 

військової підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

4. Між громадянином, зарахованим для проходження військової 

підготовки, та начальником університету укладається контракт про військову 

підготовку громадянина.  

Предметом такого контракту є освітня діяльність університету щодо 

проведення військової підготовки громадянина за відповідною військово-

обліковою спеціальністю. Крім того, у контракті про військову підготовку 

громадянина визначені права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк 

дії контракту та інші умови військової підготовки громадянина. 

 

5. Між громадянином, який виявив бажання проходити військову 

підготовку за кошти державного бюджету, крім Контракту про військову 

підготовку, укладається контракт з Міністерством оборони України (в особі 

начальника університету) щодо зобов’язань про проходження військової 

служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання 

первинного військового звання офіцера запасу та закінчення ЗВО. 



 62 

Предметом такого контракту є зобов’язання громадянина і 

Міністерства оборони України, встановлення правових відносин між 

сторонами щодо проходження військової служби громадянином у Збройних 

Силах України на посадах офіцерського складу після закінчення ЗВО і 

отримання ним первинного військового звання офіцера запасу. 

 

6. Розмір плати за надання освітньої послуги розраховують щорічно 

відповідно до кошторису та визначають у контракті на проведення військової 

підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу. 

 

7. Розмір плати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється 

окремо. Оплату здійснюють у гривнях готівкою або безготівковим 

розрахунком упродовж двадцяти днів з початку навчального семестру. Плату 

за навчання вносять, як правило, посеместрово або відповідно до укладеного 

контракту. 

 

8. У разі несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу) 

нараховують пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України за кожний день прострочення платежу. 

 

9. У разі відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при 

небажанні продовжувати навчання, кошти, сплачені за військову підготовку, 

не повертають.  

 

§3. Строки прийому заяв і документів, відбору на навчання, 

вступних випробувань та зарахування на навчання 

 

Прийом заяв і документів, відбір вступників, вступні випробування, 

конкурсний відбір та зарахування на навчання у 2019 році проводять у такі 

строки: 
 

 

початок прийому документів Відбірковою комісією університету –              

1 лютого; 

закінчення прийому заяв та документів – 31 липня; 

проведення вступних випробувань – з 2 квітня по 20 липня; 

формування та оприлюднення рейтингово списку – до 13 серпня; 

підготовка проекту наказу про зарахування на навчання – до 17 серпня. 

 

§4. Порядок прийому заяв і документів 

 
1. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову 

підготовку, подають заяву на ім’я начальника кафедри ЗВО, у якому вони 

здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копії посвідчення про 

приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або копію 

військового квитка, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та 

копію 1, 2, 3, 11-ї сторінок паспорта громадянина України.  
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Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів вищої освіти, їх 

заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої 

освіти екзаменів та заліків за попередні курси навчання направляють для 

розгляду до Відбіркової комісії. Здобувачів вищої освіти, які мають 

академічні заборгованості, до списку не включають. 

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

виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я 

голови Відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до 

призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або військового квитка, копіями 

1, 2, 3, 11-ї сторінок паспорта громадянина України, документа про вищу 

освіту та додатка до нього. 

Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову 

підготовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови Відбіркової комісії разом 

із копіями 1, 2, 3, 11-ї сторінок паспорта громадянина України та військового 

квитка, узагальненими відомостями про підсумки складання екзаменів та 

заліків за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або 

копіями документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже 

мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витягом із наказу командира 

(начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової 

підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки 

військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром 

(начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу. 
 

2. Заява (рапорт) має містити такі відомості: 

прізвище, ім’я та по батькові громадянина; 

номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин 

здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна 

(дистанційна); 

інформація про здобутий ступінь вищої освіти або той, що здобуває 

громадянин, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію; 

інформація про придатність до проходження військової служби за 

станом здоров’я; 

інформація про проходження військової служби; 

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його 

зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час 

проходження військової підготовки. 

В рапорті (заяві) вступники надають згоду на обробку персональних 

даних, а також підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому до 

університету. 
 

2.1. До заяви додають:  

довідку з деканату про форму, курс навчання та середній бал успішності 

за результатами складання підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які 

передують початку військової підготовки, визначаний як середнє 
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арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти 

оцінок, переведених у 100-бальну шкалу; 

копію диплома про вищу освіту не нижче освітнього ступеня бакалавр та 

додатку до нього (для інших категорій); 

копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11); 

копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному 

реєстрі (ідентифікаційний код); 

копію приписного свідоцтва (для студентів) або військового квитка (для 

інших категорій);  

автобіографію (написану власноруч); 

фото 3х4 – 4 шт. (кольорові). 

службову характеристику з місця служби (для військовослужбовців). 

Усі копії документів зіряються з оригіналом Відбірковою комісією. 

 

3. Декани факультетів (директори інститутів) ЗВО організовують 

складання списків студентів факультету (інституту), які виявили бажання 

пройти військову підготовку, та подають їх ректору на затвердження. До 

списку додають заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку 

та узагальнені відомості про підсумки здавання студентами іспитів та заліків 

за попередні курси навчання. 

 

4. Затверджені ректорами ЗВО списки студентів, їх заяви та узагальнені 

відомості про підсумки здачі студентами іспитів за попередні курси навчання 

направляють для розгляду до Відбіркової комісії університету.  

 

5. Вступників розподіляють по екзаменаційним групам з урахуванням 

відповідності напряму та спеціальності підготовки у ЗВО змісту військової 

підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.  

 

6. Списки вступників кожної екзаменаційної групи підписує секретар 

і затверджує голова Відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад 

вступних випробувань повідомляють вступникам не пізніше ніж за два тижні 

до початку конкурсного відбору. 

 

7. Придатність громадян України до військової служби за станом 

здоров’я визначають на підставі рішення військово-лікарської експертизи, 

яка працює у військових комісаріатах, про що зазначено у медичній довідці 

відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я громадян 

України для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії 

керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у 

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 

від 14 серпня 2008 року № 402. Відбіркова комісія видає відповідне 

направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської 

експертизи. 

 



 65 

§5. Вступні випробування  

 

1. Вступні випробування включають: 
професійний психологічний відбір;  

перевірку рівня допризовної підготовки; 

перевірку рівня фізичної підготовленості. 
 

2. Професійний психологічний відбір. 

2.1. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу здійснюють відповідно до вимог 
Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору 

кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та 

військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої 
наказом Міністра оборони України від 9 липня 2009 року № 355, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за 

№ 893/16909. 
 

2.2. Професійний психологічний відбір базується на аналізі 

індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, спрямованих на 
виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями 

найбільше відповідають вимогам військової підготовки.  

 
2.3. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня 

нервово-психiчної стiйкостi та спроможності навчатися. Індивідуальні 

психологічні якості вступників оцінюють як “пройшов професійний 
психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”.  

 

2.4. Вступників, у яких під час тестування індивідуальних психологічних 
якостей виявлено нервово-психічну нестійкість, а також тих, які набрали 

менше 35 балів за методикою оцінювання спроможності до навчання 

(максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 
балів), вважаютья такими, що не пройшли професійний психологічний відбір 

та відраховують зі списків вступників. Рішення Відбіркової комісії щодо 

таких осіб оформлються окремим протоколом. 

 
3. Оцінювання рівня допризовної підготовки. 

3.1. Для визначення рівня знань з допризовної підготовки проводять 

тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з п’яти 
завдань у письмовій формі та з п'яти завдань з практичного виконання 

нормативів (прийомів). Максимальна оцінка за кожне завдання тестування –    

10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадян, які під час тестування 
набрали менше 50 балів, виключають з списків вступників.  

Для військовослужбовців ураховують результати їх індивідуальної 

підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що 
надаються командиром (начальником) військової частини, у якій вони 

проходять військову службу. 
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Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців 

оцінюють в балах і визначають як середнє арифметичне значення всіх 
отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу 

відповідно до системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-

бальну шкалу (табл. 2). 
 

3.2. Теоретичну частину оцінюють за результатами тестування за такими 

розділами: 
військово-гуманітарна підготовка – зріз знань з історії України та 

Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу у 

Збройних Силах України (далі – ЗСУ), статутів Збройних Сил України в 
обсязі програми допризовної підготовки, яку вивчають у загальноосвітній 

школі; 

вогнева підготовка – теоретичні знання тактико-технічних 
характеристик і будови стрілецької зброї, ручних гранат а також положень 

курсу стрільб;  

тактична підготовка – знання основних видів бою та вміння діяти в 
наступі й обороні у складі відділення;  

основи військової топографії – зріз знань основних положень 

орієнтування на місцевості та термінів з військової топографії.  

Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для 
загальноосвітніх шкіл.  

 

3.3. Практична частина випробування з допризовної підготовки 

передбачає виконання прийомів стройової підготовки (оцінюванню п’яти 

основних стройових прийомів):  
стройове положення, стройовий крок;  

вихід зі строю та повернення у стрій;  

повороти на місці та під час руху;  
виконання військового вітання;  

підхід до начальника та відхід від нього. 
 

3.4. Техніку виконання кожного стройового прийому оцінюють так:  

у 10 балів – прийом виконаний чітко, без напруження, впевнено та 

відповідно до вимог Стройового статуту ЗСУ;  
у 8 балів – прийом виконаний чітко, без напруження, відповідно до вимог 

Стройового статуту ЗС України, але була допущена хоча б одна помилка;  

 
у 5 балів – прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту 

ЗС України, але недостатньо чітко, з напруженням, у ході його виконання 

була допущена одна помилка;  

у 4 бали – прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше 
помилок.  

 

4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.  
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4.1. Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряють після їх 

медичного огляду.  
Випробування проводять за трьома вправами:  

особи чоловічої статі – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км;  

особи жіночої статі – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км. 
 

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 19 до пункту 7.3.15) табл.1.  

Таблиця 1 
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Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ 
Солдати строкової 

служби, осіби рядового, 
сержантського і 

старшинського складу 
військової служби за 

контрактом  
(чоловічої статі) 

Особи чоловічої статі Студенти ЗВО, яких 

готують за 
програмою 

підготовки офіцерів 
запасу 

Особи жіночої 

статі 

№ 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 10 № 14 № 7 № 10 

30 – – 13.00 – – 12.30 – – 3.50 – – 4.30 

29 13.02 12.32 3.52 4.33 

28 13.05 12.35 3.54 4.36 

27 13.10 12.40 3.55 4.39 

26 – – 13.20 – – 12.50 – – 4.00 – – 4.45 

25 – – 13.15 – – 12.45 – – 3.58 – – 4.42 

24 – – 13.25 – – 12.55 – – 4.03 – – 4.48 

23 – – 13.30 – – 13.00 – – 4.06 – – 4.51 

22 – 11 13.35 – 12 13.05 – 10 4.09 – 30 4.54 

21 – 13.40 – 13.10 – 4.12 – 4.57 

20 10 13.45 11 13.15 9 4.15 – 5.00 

19 – 13.50 – 13.20 - 4.18 29 5.03 

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 14,0 8 4.21 16,8 – 5.06 

17 14,7 – 14.00 13,7 – 13.30 14,1 – 4.24 16,9 – 5.09 

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 14,2 7 4.27 17,0 28 5.12 
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9 15,5 14,5 14,9 18,1 25 

8 15,6 14,6 15,0 18,2 24 

7 15,7 14,7 15,2 18,3 23 

6 15,8 14,8 15,4 18,4 22 

5 15,9 15,0 15,6 18,5 21 

4 16,0 15,2 15,8 18,6 20 

3 16,1 15,4 15,9 18,7 18 

2 16,3 15,6 16,0 18,8 16 

1 16,5 16,0 16,1 19,0 14 

0 – – – – – 
 

 

 



 68 

4.2. Усі вправи приймають протягом одного дня. Для виконання 

фізичних вправ дають одну спробу. Повторно виконувати фізичні вправи, 

щоб підвищити оцінку рівня фізичної підготовленості кандидатів для 
проходження військової підготовки, не дозволено. 

 

4.3. Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюють як “залік” або 

“незалік”. У разі отримання оцінки “незалік” громадян  виключають зі 

списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. 
Рішення відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюють окремим 

протоколом.  
 

5. Оцінювання рівня успішності навчання у закладах вищої освіти. 

Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при 
собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво або військовий 

квиток (для осіб чоловічої статі). Без наявності зазначених документів 

вступників до проходження випробувань не допускають. 

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюють у балах за 
результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які 

передують початку військової підготовки, та визначають як середнє 

арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, 
переведених у 100-бальну шкалу. 

Рівень результатів навчання громадян, які вже мають ступінь вищої 

освіти не нижче бакалавра, оцінююють у балах і визначають як середнє 
арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до 

документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу. 

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюють відповідно до системи 
переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу згідно            

табл.2.  

Таблиця 2 
 

Оцінка 100-бальна шкала 

Чотирибальна система оцінювання 

Відмінно (5) 90 

Добре (4) 75 

Задовільно (3) 60 

ЕСTS – рейтенги 

А 90 

В 80 

С 65 

D 55 

E 50 

Двобальна система оцінювання 

Зараховано 75 

 

6. Порядок подання апеляції.  
 

6.1. Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія, склад та порядок 

роботи якої затверджує начальник університету. 
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6.2. Вступники подають апеляцію за результатами 
випробувань в день проведення усного випробування, а з письмового 
випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення 
оцінки за випробування. 

 
6.3. Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не 

допустиме. 
 
6.4. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання 

вступних випробувань та оцінка рівня успішності навчання у ЗВО (середній 
бал додатка до диплому про вищу освіту) становить його конкурсний бал.  

 
§6. Зарахування поза конкурсом 

 
Громадян (у тому числі військовослужбовців), що мають досвід бойових 

дій, участі в миротворчих операціях та антитерористичній операції (далі – 
АТО), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для 
проходження військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного 
складання вступних випробувань та придатності за станом здоров’я. 

 
§7. Право на першочергове зарахування 

 
Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету 

до проекту наказу в першу чергу включають громадян, які рекомендовані 
Відбірковою комісією до зарахування і мають такі переваги: 

відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і 
учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, 
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а 
також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 
безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, 
установленому законодавством; 

відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до 
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
вищих навчальних закладів; 

прийняли рішення про укладання контракту про проходження військової 
служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством 
оборони України; 

мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством. 
 

§8. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 
 

1. За результатами конкурсного відбору для кожної військово-облікової 
спеціальності складають рейтинговий список, який затверджують на 
засіданні Відбіркової комісії. 
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2. Рейтинговий список впорядковують: 

з урахуванням права на зарахування поза конкурсом у разі позитивного 

складання вступних випробувань;  

за кількістю балів від більшого до меншого з урахуванням результатів 

професійного психологічного відбору та медичного огляду;  

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі – у порядку вищого бала з допризовної підготовки. 

 

3. У рейтинговому списку зазначають: 

прізвище, ім’я, по батькові вступника;  

конкурсний бал та всі його складові; 

підстави на зарахування поза конкурсом при позитивному складанні 

вступних випробувань;  

підстави для першочергового зарахування та зарахування поза 

конкурсом.  

 

4. Стосовно кожного вступника Відбіркова комісія приймає рішення і 

робить один із таких висновків: 

“рекомендувати до зарахування”; 

“не рекомендувати до зарахування”. 

 

5. Рейтинговий список підписує голова та секретар Відбіркової комісії 

після його розгляду в день проведення заключного засідання. Його 

оприлюднюють шляхом розміщення на інформаційних стендах Відбіркової 

комісії. 

 

§9. Порядок зарахування громадян України для проходження 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

 

1. Громадян України, які успішно склали вступні випробування, 

зараховують на навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю 

за конкурсом згідно з отриманим конкурсним балом, якщо інше не 

передбачено законодавством України. 

 

2. Рішення про зарахування громадян України на навчання приймає 

Відбіркова комісія на основі розгляду рейтингового списку на заключному 

засіданні. 

3. Зарахування громадян України для проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється за наказом 

начальника Національного університету оборони України імені Івана 

Черняховського на підставі рішення Відбіркової комісії. 

4. Громадяни України, які відібрані на навчання за програмою 

підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять фізичних осіб, протягом 
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одного місяця з дня зарахування укладають контракт на проведення 

військової підготовки за програмою офіцерів запасу. 

 

§10. Додаткове зарахування та зберігання робіт 

 

1. Осіб, які без поважних причин не прибули на заняття або не підписали 

контракт протягом календарного місяця від початку занять, відраховують.  

На звільнені місця може бути проведене додаткове зарахування за 

конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування і є наступними в 

рейтинговому списку (за умови укладання контракту у визначений термін). 

 

2. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для 

проходження військової підготовки зберігаються до завершення ними 

навчання. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, яких 

не прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, а потім 

знищують, про що складають акт. 
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VІ. ЗАГАЛЬНІ ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Програма творчого конкурсу (з обраного виду спорту) для 

вступників на 1 курс Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського за формою навчання КУРСАНТ. 

Додаток 2. Програма вступних випробувань кандидатів на навчання на 

оперативно-стратегічному та оперативно-тактичному рівнях підготовки 

у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського 

в 2019 році. 

Додаток 3. Програма вступних випробувань кандидатів для здобуття 

наукового ступеня доктора філософії у Національному університеті оборони 

України імені Івана Черняховського. 

Додаток 4. Забезпечення відкритості та прозорості під час проведення 

прийому до університету. 

Додаток 5. Інструкція з порядку реєстрації користувачів у 

Центральному репозиторії ресурсів Системи Дистанційного навчання 

Збройних Сил України та проведення попереднього дистанційного 

тестування вступників до Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського. 
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Додаток 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

творчого конкурсу (з обраного виду спорту) для вступників  

на 1 курс Національного університету оборони України  

імені Івана Черняховського за формою навчання КУРСАНТ 
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1. Мета 

Оцінити ступінь технічної майстерності абітурієнтів з обраного виду 

спорту з метою конкурсного відбору для навчання у Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського.   

 

2. Документи, що визначають зміст  творчого конкурсу (з обраного 

виду спорту) 

 

Конкурсний відбір оцінюється згідно нормативних вимог “Про 

затвердження Положення про Єдину спортивну класифікацію України” 

(Наказ №1368 від 04.11.2013 р. Міністерства молоді та спорту України) 

 

3. Вимоги для участі у творчому конкурсі (з обраного виду спорту)   

 

3.1. Абітурієнт повинен представити залікову книжку спортсмена не 

нижче ІІІ-го дорослого розряду, в якій підтверджується участь у змаганнях у 

тому числі за останній календарний рік, а також медалі, грамоти, дипломи, 

тощо переможців змагань.  

 

3.2. Переваги при вступі надаються заслуженим майстрам спорту, 

майстрам спорту міжнародного класу, майстрам спорту та кандидатам у 

майстри спорту.  

 

3.3. Для участі у творчому конкурсі абітурієнт повинен мати відповідне 

до його спортивної спеціалізації екіпірування та інвентар. 

 

4. Завдання творчого конкурсу (з обраного виду спорту)  

 

Завдання творчого конкурсу полягає:  

перевірити та оцінити спеціальні знання абітурієнтів;  

перевірити технічну майстерність абітурієнтів шляхом демонстрації 

техніки певних рухових дій;  

перевірити практичне виконання відповідних нормативів.  

Загальна оцінка за випробування визначається середнім балом з суми 

балів, що отримана вступниками у розділах випробувань. 

 

5. Зміст програми творчого конкурсу (з обраного виду спорту)   

 

5.1. Бойові єдиноборства (стильові різновиди карате, кунгфу, 

рукопашний бій) передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1.Базова техніка (вправи без партнера – удари руками та ногами на 

місці та у русі, пересування, комбінована техніка).  
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2. Формальні вправи. 

 

2.1. Демонстрація (у відповідності до стилю єдиноборства карате та 

кунгфу згідно з останнім ступенем кваліфікації).  

 

2.2. Демонстрація прикладних прийомів та дій самозахисту і 

самостахування (для рукопашного бою).  

Критерії оцінок 1-ої та 2-ої груп випробувань:  

100–80 балів – бездоганне виконання прийомів та дій;  

79–60 балів – незначні помилки при виконанні прийомів та дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні прийомів та дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання прийомів та дій.  

 

3. Обумовлені поєдинки (за умови наявності 2-х і більше спортсменів). 

Демонструється у парах. Оцінюється техніка та тактика ведення поєдинку на 

різних дистанціях (способах захвату) (підготовчі, атакуючі, контратакуючи 

та захисні дії, маневрування, прийоми самострахування).   

Критерії оцінки: 

100–80 балів – бездоганне ведення бою на різних дистанціях 

(підготовчі, атакуючі, контратакуючи та захисні дії, маневрування); відмінне 

відчуття дистанції, часу, здатність диференціювати силу ударів, прийомів 

самострахування; 

79–60 балів – достатній рівень володіння технікою – тактичними діями, 

незначні помилки при зміні дистанції бою; 

59–30 балів – посереднє володіння технікою – тактичними діями, 

суттєві помилки при зміні дистанції бою; 

29–0 балів – неспроможність технічно і тактично проводити поєдинок.  

 

5.2. Бокс передбачає три розділи випробувань спортивної майстерності 

абітурієнтів:  

 

1. Базова техніка (вправи без партнера – удари на місці та у русі по 

мішку та груші, пересування, комбінована техніка).  

 

2. Тактика ведення поєдинку, правила змагань.  

Критерії оцінок 1-ої та 2-ої груп випробувань:  

100–80 балів – бездоганне виконання прийомів та дій, високий рівень 

знань;  

79–60 балів – незначні помилки при виконанні прийомів та дій, досить 

високий рівень знань;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні прийомів та дій, середній 

рівень знань;  

29–0 балів – неспроможність виконання прийомів та дій, низький 

рівень знань.  
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3. Обумовлені поєдинки (за умови наявності 2-х і більше 

спортсменів). Демонструється у парах. Оцінюється техніка та тактика 

ведення поєдинку на різних дистанціях (підготовчі, атакуючі, контратакуючи 

та захисні дії, маневрування, прийоми самострахування).  

Критерії оцінки: 

100–80 балів – бездоганне ведення бою на різних дистанціях 

(підготовчі, атакуючі, контратакуючи та захисні дії, маневрування); відмінне 

відчуття дистанції, часу, здатність диференціювати силу ударів, прийомі 

самострахування;  

79–60 балів – достатній рівень володіння технічними та тактичними 

діями, незначні помилки при зміні дистанції бою;  

59–30 балів – посереднє володіння технічними та тактичними діями, 

суттєві помилки при зміні дистанції бою;  

29–0 балів – неспроможність технічно і тактично проводити поєдинок. 

 

5.3. Спортивна боротьба (самбо, дзю-до, греко-римська та вільна 

боротьба) передбачає три розділи випробувань спортивної майстерності 

абітурієнтів:  

 

1. Прийоми страхування та самострахування. Виконання технічних дій 

боротьби. Показ прийомів, контрприйомів з партнером (за умови наявності 2-

х і більше спортсменів). Оцінюється вміння абітурієнта виконувати 

самострахування під час падінні на спину, перекиди у повітрі. На виконання 

кожного прийому надається три спроби. Технічні дії у партері під час 

боротьби лежачи, із підкласів переворотів, кидків для виконання 

призначаються із врахуванням виду боротьби, в якому спеціалізується 

абітурієнт. Абітурієнти, які спеціалізуються з боротьби Дзю-до мають вміти 

виконувати основні прийоми з підкласу удушення.  

Оцінка за перший розділ творчого конкурсу визначається, як 

середньоарифметична за виконання всіх технічних дій. Контрольні поєдинки 

проводяться (від 1 до 3) у межах часу, що обумовлений правилами змагань. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий політ, м’яке приземлення, м’яка амортизація 

руками, правильне групування; технічна дія відповідає її назві і виконана 

ідеального за усіма аспектами;  

79–60 балів – недостатньо високий політ, падіння з дотиком килима 

головою; технічна дія відповідає її назві, але при її виконанні допущені 

незначні помилки в окремих фазах;  

59–30 балів – падіння через сторону, удар спиною об килим; технічна 

дія відповідає її назві, швидкість її виконання повільна, допущені значні 

помилки в окремих фазах;  

29–0 балів – падіння через сторону, опора на руки, відсутність оберту 

перекидом у повітрі, дотик головою килиму; технічна дія не повністю 

відповідає її назві, або не доведена до завершення, нерозуміння назви 

технічної дії.  
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2. Спеціальні вправи борця. Вправи виконуються на час. Враховується 

мінімальний час виконання (табл.1):  

а) вихідне положення – опираючись головою у килим, руки у захват, 

передпліччя торкаються килиму. Переходи з мосту. Виконується 10 

переходів;  

б) вихідне положення – опираючись головою у килим, руки в упорі 

спереду. Забігання. (5 забігань – вліво, 5 забігань – вправо). 

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань;  

29–0 балів – низький рівень знань.  

 

Таблиця 1. 

Визначення рівня підготовленості зі спеціальної вправи борця 

Бали 
Вагові категорії, час виконання 

до 54 кг до 63 кг до 76 кг до 90 кг понад 90 кг 

100–80 балів 20,0–21,9 21,0–22,9 22,0–23,9 23,0–24,9 30,0–31,9 

79–60 балів 22,0–23,9 23,0–24,9 24,0–25,9 25,0–26,9 32,0–33,9 

59–30 балів 24,0–25,9 25,0–26,9 26,0–27,9 27,0–28,9 34,0–35,9 

29–0 балів 26,0–27,0 27,0–28,0 28,0–29,0 29,0–30,0 36,0–37,0 

 

5.4. Армспортпередбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Базова техніка. Прийоми боротьби в армспорті. 

 

2. Формальні вправи. Пояснення і демонстрація технічних прийомів 

боротьби у армспорті та суддівських жестів.  

Критерії оцінок 1-ої та 2-ої груп випробувань: 

100–80 балів – бездоганне виконання прийомів та дій;  

79–60 балів – незначні помилки при виконанні прийомів та дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні прийомів та дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання прийомів та дій.  

 

3. Обумовлені поєдинки (за умови наявності 2-х і більше спортсменів). 

Демонструються у парах. Оцінюється техніка та тактика ведення поєдинку. 

Критерії оцінки: 

100–80 балів – бездоганне ведення схватки; 

79–60 балів – достатній рівень володіння технічними та тактичними 

діями, незначні помилки; 

59–30 балів – посереднє володіння технічними та тактичними діями, 

суттєві помилки; 
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29–0 балів – неспроможність технічно і тактично проводити 

поєдинок. 

 

5.5. Фехтування передбачає перевірку і оцінку спеціальних знань, 

умінь та навичок абітурієнтів у трьох групах випробувань:  

 

1. Техніка основних положень і рухів (бойова стійка, позиції та їх 

переміна, пересування кроками і скачками, випади, сполучення скачків і 

випадів, нанесення уколів (ударів) у мішень із різних позицій та дистанцій).  

 

2. Техніка атакуючих і захисних дій у вправах з партнером (прості 

атаки з середньої дистанції та захист від них, атаки з дією на зброю, з 

фінтами, комбіновані атаки й захисти від них).  

Критерії оцінок 1-ої та 2-ої груп випробувань: 

100–80 балів – бездоганне виконання прийомів та дій;  

79–60 балів – незначні помилки під час виконання прийомів та дій;  

59–30 балів – суттєві помилки під час виконання прийомів та дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання прийомів та дій.  

 

3. Обумовлені поєдинки (за умови наявності 2-х і більше спортсменів). 

Демонструються у парах. Оцінюється техніка та тактика ведення поєдинку, 

адекватність вибору та своєчасність початку виконання прийомів (підготовчі, 

атакуючі, контратакуючи та захисні дії, пересування на доріжці).   

Критерії оцінки 3 групи випробувань: 

100–80 балів – високий рівень володіння технікою підготовчих, 

атакуючих і захисних дій, відмінне відчуття дистанції й моменту початку 

виконання прийому, а також висока ефективність бойових дій у поєдинках;  

79–60 балів – достатній рівень володіння технікою підготовчих, 

атакуючих і захисних дій, хороше відчуття дистанції й моменту початку 

виконання прийому та висока ефективність бойових дій;  

59–30 балів – посереднє технічне виконання всіх дій, суттєві помилки у 

виборі (збереженні) дистанції і моменту для початку виконання дій;  

29–0 балів – низький техніко-тактичний рівень підготовленості, погане 

відчуття дистанції, неспроможність застосовувати прийоми фехтування в 

обумовленому поєдинку, низька ефективність бойових дій . 

 

5.6. Легка атлетика  передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Показати в обраному виді легкої атлетики за кваліфікаційною 

програмою результат на оцінку. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  
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29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.7. Багатоборства передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Показати в обраному виді багатоборства за кваліфікаційною 

програмою результат на оцінку.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.8. Важка атлетика передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Показати в двоборстві результат на оцінку.  

Критерії оцінок:  
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100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.9. Силове триборство (пауерліфтінг) передбачає три розділи 

випробувань спортивної майстерності абітурієнтів:  

 

1. Виконання змагальної вправи: 

 

1. Показати в двоборстві результат на оцінку.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.10. Гирьовий спорт передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  
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1. Техніка виконання поштовху двох гир 24 та 32 кг.  

 

2. Техніка виконання ривку гирі 24 та 32 кг. 

Критерії оцінок1-ої та 2-ої груп випробувань:  

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

4. Показати в обраній вправі (одноборство чи двоборство) за 

кваліфікаційною програмою результат на оцінку. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

5.11. Спортивне орієнтування передбачає три розділи випробувань 

спортивної майстерності абітурієнтів:  

 

1. Уміння читати умовні знаки спортивних карт зі спортивного 

орієнтування на місцевості. 

Кількість читання умовних знаків – 78 (умовні знаки спортивних карт 

України)  до 10 хв.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – прочитано більше 71 знака;  

79–60 балів – прочитано від 61 до 70 знаків; 

59–30 балів – прочитано від 41 до 60 знаків;  

29–0 балів – менше 40 знаків.  

 

2. Орієнтування за азимутом. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – відхилення 1–2°; 

79–60 балів – відхилення 2–3°;  

59–30 балів – відхилення 3–4°;  

29–0 балів – у межах відхилення більше 4°. 
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3. Показати в бігу на 3 км результат на оцінку. 

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду. 

 

5.12. Плавання передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Показати в обраному стилі плавання на обраній дистанції за 

кваліфікаційною програмою результат на оцінку. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  

 

3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.13. Лижний спорт передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Показати в бігу на 3000 метрів результат на оцінку.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – результат I спортивного розряду та вище;  

79–60 балів – результат II спортивного розряду;  

59–30 балів – результат III спортивного розряду;  

29–0 балів – результат нижче III спортивного розряду.  

 

2. Техніка виконання рухових дій. 

100–80 балів – бездоганне виконання рухових дій;  

79–60 балів – незначні помилки при рухових дій;  

59–30 балів – суттєві помилки при виконанні рухових дій;  

29–0 балів – неспроможність виконання рухових дій.  
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3. Тактичні дії та правила змагань. 

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.14. Баскетбол передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Виконання штрафних кидків. Для виконання штрафних кидків 

надається десять спроб.  

Критерії оцінок:від 0 до 100 (кожне попадання 10 балів). 

 

2. Кидки з дистанції у кошик (кількість влучень), ведення, передачі, 

фінти, прийом м’яча.Навчальна гра (за умови наявності 2-х і більше 

спортсменів). Кидки виконуються з 3-х очкової зони з п’яти точок по дві 

спроби. Оцінюється якість виконання прийомів техніки гри.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – шість і більше влучань; бездоганне виконання прийомів; 

79–60 балів –  п’ять влучань; незначні помилки при виконанні 

прийомів;  

59–30 балів – чотири влучань; суттєві помилки при виконанні 

прийомів; 

29–0 балів – три і менше влучань; невміння виконувати прийоми.  

 

3. Тактичні дії у нападі та захисті. Правила змагань. Тактичні дії 

відображаються на схемі.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.15. Волейбол  передбачає 3 розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Подача м’яча на точність відповідно до завдання екзаменатора. 

Подачі м’яча здійснюється в зони 1, 6, 5. Виконується шість спроб (по дві 

подачі в кожну зону). Розмір 1 та 5 зон –4,5х2,5м, зона 6 –4х3м.  

 

2. Передача м’яча (на точність), нападаючий удар.Навчальна гра (за 

умови наявності 2-х і більше спортсменів). Передачі виконуються через сітку 

в стрибку з передачі партнера із зони 3. На протилежній стороні майданчика 
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обмежуються зони, куди необхідно подати м’яч: зона 4 розміром 2х1м, 

зона 1 і зона 6 розміром 3х3м. Кожний виконує 6 спроб, враховується 

кількісний показник і якість виконання.  Удари виконуються у зони 1, 6, 5 за 

завданням екзаменатора. Для виконання надається 6 спроб. Враховується 

кількісний показник.  

Критерії оцінок 1-ої та 2-ої груп випробувань: 

100–80 балів – п’ять влучань; бездоганне виконання прийомів;  

79–60 балів – чотири влучання; незначні помилки при виконанні 

прийомів; 

59–30 балів – три влучання; суттєві помилки при виконанні прийомів;  

29–0 балів – два і менше влучань; невміння виконувати прийоми.  

 

3. Тактичні дії у нападі та захисті. Правила змагань. Тактичні дії 

відображаються на схемі.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.16. Гандбол  передбачає 3 розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Передача м’яча на влучність. Навчальна гра (за умови наявності 2-х і 

більше спортсменів). Передачі м’яча проводиться з місця партнеру, який 

біжить поперек майданчика на відстань від 10 до 20 метрів за сигналом 

екзаменатора. Виконується 5 передач м’яча (кількість разів). Оцінюється 

техніка і тактика гри абітурієнтів.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – чотири влучних передачі; бездоганне виконання 

прийомів;  

79–60 балів – три влучних передачі; незначні помилки при виконанні 

прийомів;  

59–30 балів – дві влучних передачі; суттєві помилки при виконанні 

прийомів; 

29–0 балів – менше двох влучних передач; невміння виконувати 

прийоми.  

 

2. Кидки м’яча на влучність з розбігу.Кидки м’яча на влучність після 

ведення. Кидки м’яча на влучність проводяться з розбігу на 3 кроки з 9-ти 

метрової лінії (з центральної позиції) у мішень розміром 60х60 см. Всього 

виконується 10 кидків.  Абітурієнт, підібравши м’яч на 9-ти метровій лінії, 

обводить три стійки і виконує кидок – один під час бігу, другий – у стрибку 

по мішені розміром 60х60 см. Розташування стійок: середня у центрі, дві 

інші – на відстані 3-х метрів від неї.  
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Критерії оцінок:від 0 до 100 (кожне попадання 10 балів). 

 

3. Тактичні дії у нападі та захисті. Правила змагань. Тактичні дії 

відображаються на схемі.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.17. Футболпередбачає чотири розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Удари на точність по нерухомому м’ячу(виконується тільки 

польовими гравцями). Навчальна гра (за умови наявності 2-х і більше 

спортсменів). Удари виконуються з відстані 16,5 м у задану половину воріт, 

розділених завертикаллю на дві половини. М’яч повинен перетнути лінію 

воріт у повітрі. Виконується 5 ударів. Враховується кількість влучань. 

Оцінюється техніка і тактика гри абітурієнтів.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – 5 влучань; бездоганне виконання прийомів;  

79–60 балів – 4 влучання; незначні помилки при виконанні прийомів;  

59–30 балів – 3 влучання; суттєві помилки при виконанні прийомів;  

29–0 балів – 2 влучання; невміння виконувати прийоми.  

 

2. Кидок м’яча рукою (виконується тільки воротарями). Удари на 

дальність і влучність. Кидки виконуються після двох кроків у “прямокутник” 

2х5 м. Кидок за межі “коридору” не зараховується. Виконується три спроби, 

зараховується краща спроба. Виконується три удари по нерухомому м’ячу у 

квадрати 5х5 м. Оцінюється влучення з дистанції (вимірюється у метрах). 

Виконується польовими гравцями та воротарями.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – 30 м;  

79–60 балів – 25 м;  

59–30 балів – 20 м;  

29–0 балів – 15м.  

 

3. Удари м’ячом після ведення (виконується як польовими гравцями, 

так і воротарями). Від стартової відмітки, що розташована на відстані 50 м 

від воріт, розставлені по прямій лінії 4 стійки. Перша – на відстані 7 м від 

стартової мітки, наступні три на відстані 7 м одна від одної. Після обведення 

стійок поза межами штрафного майданчику виконується удар м’ячом у 

ворота. Влучення у ворота обов’язкове. М’яч повинен перетнути лінію воріт 

у повітрі. Виконується три спроби. Зараховується найкраща спроба.   

Критерії оцінок: 



 86 

100–80 балів – 7,1–8,0 сек.;  

79–60 балів – 8,1–9,0 сек.;  

59–30 балів – 9,1–10,0 сек.;  

29–0 балів –  гірше ніж за 10 сек.  

 

4. Тактичні дії у нападі та захисті. Правила змагань. Тактичні дії 

відображаються на схемі.  

Критерії оцінок:  

 

5.18. Теніс три розділи випробувань спортивної майстерності 

абітурієнтів:  

 

1. Подача м’яча на влучність. Участь у двосторонній грі (за умови 

наявності 2-х і більше спортсменів). Подача виконується згідно правил 

змагань у дві зони (1х1 м), де є вузол лінії подачі, з 10-ти спроб (по 5 спроб у 

кожну зону). Оцінюється техніка і тактика гри абітурієнтів.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – 8 і більше влучних подач; високий рівень володіння 

технікою і тактикою гри;  

79–60 балів – 6–7 влучних подач; достатній рівень володіння технікою і 

тактикою гри;  

59–30 балів – 4–5 влучних подач; посереднє технічне виконання 

тактичних дій; 

29–0 балів – менше 4 влучних подач; низький техніко-тактичний рівень 

підготовленості. 

 

2. Удари справа і зліва на влучність після відскоку від землі. На 

навчальній стінці у двох квадратах (1х1м), відстань між квадратами 1 м. 

Виконується по 10 ударів справа і зліва у кожний квадрат. Враховується 

кількість влучань.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – 14 і більше влучань;  

79–60 балів – 11–13 влучань;  

59–30 балів – 8–12 влучань;  

29–0 балів – менше 8 влучань.  

 

3. Тактичні дії. Правила змагань. Тактичні дії відображаються на схемі.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.19. Спортивна гімнастика  передбачає два розділи випробувань 

спортивної майстерності абітурієнтів:  
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1. Техніка виконання гімнастичних вправ. Виконання окремих 

змагальних вправ обов’язкової програми відповідно до класифікаційних 

вимог та правил змагань за 10-бальною шкалою. Абітурієнт виконує вправи 

на брусах, перекладині, вільні вправи. Загальна оцінка складається як середня 

за виконання трьох вправ.  

Критерії оцінки: 

100–80 балів – 9,5–9,0 балів;  

79–60 балів – 8,9–8,5 балів;  

59–30 балів – 8,4–8,0 балів;  

29–0 балів – 7,9–7,5 балів.  

 

2. Правила змагань. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.20. Акробатика передбачає два розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  

 

1. Техніка виконання гімнастичних вправ. Виконання трьох змагальних 

вправ відповідно до класифікаційних вимог та правил змагань за 10-бальною 

шкалою. Абітурієнти, які спеціалізуються у парних і групових видах 

виконують вправи із залученням партнерів. У разі їх відсутності акробат 

може виконувати стрибкові вправи. Загальна оцінка складається як середня 

за виконання трьох вправ.  

Критерії оцінки: 

100–80 балів – 9,5–9,0 балів;  

79–60 балів – 8,9–8,5 балів;  

59–30 балів – 8,4–8,0 балів;  

29–0 балів – 7,9–7,5 балів.  

 

2. Правила змагань. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 

 

5.21.Кульова стрільба  передбачає три розділи випробувань спортивної 

майстерності абітурієнтів:  
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1. Стрільба з гвинтівки. Дистанція - 50 м. Вправа виконується 

лежачи. На виконання вправи надається 10 залікових пострілів.  

Критерії оцінок: 

100–80 балів – 94–97 очок;  

79–60 балів – 90–93очка;  

59–30 балів – 89–92 очка;  

29–0 балів – менше 92 очок.  

 

2. Стрільба з пневматичного пістолету. Дистанція – 10 м. Для 

виконання вправи надається 10 пострілів.  

Критерії оцінок:  

100–80 балів – 88–90 очок;  

79–60 балів – 84–87очок;  

59–30 балів – 80–86 очок;  

39–0 балів – менше 80 очок.  

 

3. Правила змагань. 

Критерії оцінок:  

100–80 балів – високий рівень знань;  

79–60 балів – досить високий рівень знань;  

59–30 балів – середній рівень знань; 

29–0 балів – низький рівень знань. 
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Додаток 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ НА 

ОПЕРАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОМУ 

РІВНЯХ ПІДГОТОВКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В 2019 РОЦІ 
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1. Програми фахових випробувань для кандидатів на навчання на 

оперативно-стратегічному рівні підготовки 

 

1.1. Програма фахових випробувань для кандидатів на навчання за 

спеціальністю “281 Публічне управління та адміністрування” 

 

1.1.1. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Державне 

воєнне управлінням 

Питання вступного випробування з оцінювання професійного рівня 

охоплюють основні положення підготовки і ведення сучасних операцій 

(бойових дій) з’єднаннями та військовими частинами Збройних Сил України. 
 

На екзамені кандидат повинен показати: 

рівень теоретичних знань щодо основ, підготовки, ведення та 

всебічного забезпечення операцій (бойових дій) з’єднань та військових 

частин; 

знання основ управління військами (силами) під час підготовки та в 

ході ведення операції (бойових дій), розробки та оформлення оперативних 

(бойових) документів; 

уміння аргументовано, логічно й послідовно викладати теоретичний 

матеріал під час співбесіди; 

знання щодо застосування військ (сил) під час ведення операцій 

(бойових дій) з урахуванням досвіду локальних війн, збройних конфліктів та 

міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки останніх років, 

застосування військ (сил) в антитерористичній операції, поглядів іноземних 

військових фахівців на ведення бойових дій, а також найближчих перспектив 

розвитку озброєння й техніки та їх можливого впливу на зміни характеру і 

способів ведення операцій; 

знання основ мобілізації та мобілізаційної підготовки держави, 

завдання бойової і мобілізаційної готовності з’єднань та військових частин; 

уміння керуватися законами, нормативно-правовими актами, 

міжнародними договорами України щодо правового забезпечення 

застосування Збройних Сил України, методів та засобів збройної боротьби, 

захисту жертв збройних конфліктів, навколишнього природного середовища 

та культурної спадщини народів. 
 

Кандидат повинен знати: 

Оперативне мистецтво. 

Форми застосування Збройних Сил України. Систему застосування Збройних 

Сил України. Принципи оперативного мистецтва, їх 

характеристику.  Визначення, мету, оперативні завдання, зміст і розмах 

операції оперативно-тактичного угруповання військ (сил). Зміст замислу на 

операцію оперативно-тактичного угруповання військ (сил). Оперативну 

побудову в операціях та характеристику її елементів. Способи розгортання та 

їх характеристику. Визначення, мету, завдання і зміст вогневого ураження 
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противника в операціях. Структуру вогневого ураження противника, 

способи та методи здійснення вогневого ураження противника. 

Класифікацію міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки та їх 

характеристику. Заходи з безпосередньої підготовки операцій та їх зміст.     

Зміст оперативного планування операції. Порядок роботи командувачів 

(командирів) під час підготовки операції. 
 

Управління військами. 

Сутність і зміст управління військами, вимоги до нього. Сутність і 

зміст організації управління військами в операції. Систему управління 

військами та її елементи. Вимоги до системи управління та їх сутність. 

Призначення та склад пунктів управління.  Призначення органів військового 

управління, основні завдання, які вони виконують. Вимоги, що висуваються 

до роботи органів військового управління та їх характеристику. Режими 

роботи органів військового управління. Методи роботи органів військового 

управління під час планування операцій (бойових дій). Класифікацію 

оперативних (бойових) документів, 
 

Повсякденна діяльність Збройних Сил України. 

Ступені бойової готовності, які встановлені у Збройних Силах України, 

умови та мету введення кожного ступеню. Визначення мобілізаційної 

підготовки держави. Визначення особливого періоду та змісту мобілізації. 

Визначення надзвичайного та воєнного стану, мету та правову основу їх 

введення. Визначення мобілізації, види і способи її проведення. Зміст 

основних заходів мобілізаційної підготовки держави. Документи, якими 

визначається порядок відмобілізування і приведення військової частини 

(установи) у бойову готовність. Методику визначення мобілізаційної потреби 

військової частини в особовому складі. Поточний і тимчасовий некомплект. 

Порядок комплектування військових частин транспортними засобами 

національної економіки. Визначення потреби в техніці. Структуру Замислу 

приведення військової частини у боєздатний стан. 
 

Застосування військ (сил) в операціях. 
Призначення, склад та завдання авіації Повітряних Сил Збройних Сил 

України. Призначення, склад та завдання зенітних ракетних військ 
Повітряних Сил Збройних Сил України. Призначення, склад та завдання 
радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України. Призначення, 
склад та завдання Повітряних Сил Збройних Сил України. Призначення, 
склад, організаційна структура і завдання Військово-Морських Сил Збройних 
Сил України. Роди сил (військ) Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України та їх основні завдання. Визначення, мета, завдання, об’єкти 
оперативної розвідки. Порядок оцінювання противника при вивченні 
отриманого завдання на операцію та зміст висновків з оцінювання 
противника. Призначення, склад, завдання Десантно-штурмових військ. 
Призначення, склад, завдання Сил спеціальних операцій. Вогневе ураження 
противника ракетними військами і артилерією в операціях. Завдання, 
бойовий склад та угруповання ракетних військ і артилерії в операціях. 
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Призначення, склад та завдання елементів вузла зв’язку 
(інформаційно-телекомунікаційного вузла) ПУ військової частини. Вимоги 
до зв’язку і АУВ та заходи щодо їх виконання у військовій частині. Склад 
системи зв’язку і АУВ військової частини та загальні вимоги до системи 
зв‘язку і АУВ. 

 

Всебічне забезпечення військ (сил) в операціях (бойових діях). 
Мету, основні види оперативного забезпечення, їх стислу 

характеристику. Зміст оперативного маскування. Мету, основні завдання 
інженерного забезпечення в операціях та порядок їх виконання. Мету, 
завдання та заходи РХБ захисту військ в операціях. Порядок планування 
природоохоронних заходів у військовій частині. Визначення 
радіоелектронної боротьби та зміст її складових частин. Мету 
радіоелектронної боротьби в операціях. Види технічного забезпечення. 
Основні завдання та заходи технічного забезпечення. Види тилового 
забезпечення, їх завдання і мету. Сили та засоби тилового забезпечення. 
Матеріальне забезпечення і його види. Роль та місце морально-
психологічного забезпечення у загальній системі забезпечення застосування 
Збройних Сил України. Основні організаційні складові морально-
психологічного забезпечення застосування Збройних Сил України, їх 
сутність та зміст. Проблеми та шляхи підвищення ефективності морально-
психологічного забезпечення у Збройних Силах України. Особливості 
організації морально-психологічного впливу у збройних силах провідних 
країн світу.  

 
1.1.2. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Управління 

у воєнній сфері” 
Питання вступного випробування з оцінювання професійного рівня 

охоплюють основні положення чинного законодавства з питань національної 
безпеки та оборони держави, управління сектором безпеки і оборони 
України. 

Кандидати на навчання складають фахове вступне випробування, яке 
включає питання з основних положень нормативно-правових документів 
щодо:  

національної безпеки та оборони держави; 
міжнародних відносин та зовнішньої політики України;  
управління сектором безпеки і оборони України в мирний час та в 

умовах особливого періоду; 
військових аспектів законодавства та міжнародного права, правового 

регулювання діяльності Збройних Сил України;  
економічного і фінансового забезпечення обороноздатності держави і 

діяльності Збройних Сил України.  
 
На співбесіді кандидат повинен показати: 

необхідний рівень знань положень нормативно-правових документів з 

питань національної безпеки та оборони держави;  

знання основ: 

міжнародних відносин та зовнішньої політики України; 
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управління сектором безпеки і оборони держави в мирний час та в 

умовах особливого періоду; 

військових аспектів законодавства та міжнародного права, правового 

регулювання діяльності Збройних Сил України;  

економічного і фінансового забезпечення обороноздатності держави і 

діяльності Збройних Сил України; 

уміння аргументовано, логічно й послідовно викладати теоретичний 

матеріал під час співбесіди та керуватися законами, нормативно-правовими 

актами щодо правового забезпечення функціонування сектору безпеки і 

оборони України. 

 

Кандидат повинен знати: 

Основні положення чинного законодавства з питань національної 

безпеки та оборони держави. 

Визначення та зміст стратегії національної безпеки України. Вимоги 

законодавства щодо забезпечення національної безпеки та оборони України. 

Безпекове середовище довкола України. Сектор безпеки і оборони: основні 

структурні елементи та їх завдання. Основні положення Воєнної доктрини 

України. Пріоритети національних інтересів України. Основні положення 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України. Основні положення 

Стратегічного оборонного бюлетеня. Функції і завдання Збройних Сил 

України. Функції і завдання Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України. 

Основні положення чинного законодавства з питань економічного і 

фінансового забезпечення обороноздатності держави і діяльності Збройних 

Сил України. 

Сутність та структура воєнної економіки. Структура і завдання 

оборонно-промислового комплексу України. Чим забезпечується 

ефективність функціонування економіки Збройних Сил України. Система 

видатків оборонного бюджету. Основні положення воєнно-економічної 

політики провідних країн світу. Основні положення воєнно-економічної 

інтеграції України у світове співтовариство. Підходи до визначення 

економічних потреб держави та її збройних сил у сучасних воєнних 

конфліктах. Основи господарської діяльності в Збройних Силах України. 

Порядок організації і здійснення договірної та претензійно-позовної роботи. 

Організація контролю фінансово-господарської діяльності в Збройних Силах 

України. 

Основні положення чинного законодавства з питань військових аспектів 

законодавства та міжнародного права, правового регулювання діяльності 

Збройних Сил України. 

Визначення та зміст військового законодавства. Основні положення 

Законів України: “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про 

Раду національної безпеки і оборони України”, “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців, ветеранів військової служби та членів їх сімей”. 
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Загальні положення та класифікація прав людини і громадянина. Загальні 

положення Міжнародного гуманітарного права. Основні положення 

Концепції Соціальної політики у ЗС України. Проблеми організації правової 

роботи в ЗС України. Основи застосування норм екологічного законодавства 

у повсякденній діяльності   ЗС України. 

Основні положення чинного законодавства з питань міжнародних 

відносин та зовнішньої політики України. 

Правові акти (закони) України, що визначають зовнішню політику 

України. Основні суб’єкти зовнішньої політики України. Роль та місце 

Організації Об’єднаних Націй у системі сучасних міжнародних відносин. 

Нормативно-правову базу міжнародного військового співробітництва 

України. Нормативно-правову базу співробітництва України з НАТО. 

Пріоритетні напрямки співробітництва України з НАТО. Основні критерії 

членства в Європейському Союзі. Еволюцію взаємовідносин між Україною 

та Європейським Союзом. 

Основні положення чинного законодавства з питань управління 

сектором безпеки і оборони України в мирний час та в умовах особливого 

періоду. 

Зміст термінів і понять: “сектор безпеки і оборони держави”, 

“мобілізаційна підготовка держави”, “особливий період”, “мобілізаційна 

підготовка Збройних Сил України”, “мобілізація держави”, “воєнний стан”, 

“система управління мобілізаційною підготовкою держави”, “мобілізаційний 

план держави”. 

 

1.2. Програма фахових випробувань для кандидатів на навчання за 

спеціальністю “Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і 

видами діяльності)” 

 

1.2.1. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“256.07 Стратегічне керівництво у секторі безпеки і оборони” 

Питання вступного випробування з оцінювання професійного рівня 

охоплюють основні положення чинного законодавства з питань національної 

безпеки та оборони держави, управління сектором безпеки і оборони 

України. 

Кандидати на навчання складають фахове вступне випробування, яке 

включає питання з основних положень нормативно-правових документів 

щодо:  

національної безпеки та оборони держави; 

міжнародних відносин та зовнішньої політики України;  

управління сектором безпеки і оборони України в мирний час та в 

умовах особливого періоду; 

військових аспектів законодавства та міжнародного права, правового 

регулювання діяльності Збройних Сил України;  

економічного і фінансового забезпечення обороноздатності держави і 

діяльності Збройних Сил України.  
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На співбесіді кандидат повинен показати: 

необхідний рівень знань положень нормативно-правових документів з 

питань національної безпеки та оборони держави;  

знання основ: 

міжнародних відносин та зовнішньої політики України; 

управління сектором безпеки і оборони держави в мирний час та в 

умовах особливого періоду; 

військових аспектів законодавства та міжнародного права, правового 

регулювання діяльності Збройних Сил України;  

економічного і фінансового забезпечення обороноздатності держави і 

діяльності Збройних Сил України; 

уміння аргументовано, логічно й послідовно викладати теоретичний 

матеріал під час співбесіди та керуватися законами, нормативно-правовими 

актами щодо правового забезпечення функціонування сектору безпеки і 

оборони України. 

 

Кандидат повинен знати: 

Основні положення чинного законодавства з питань національної 

безпеки та оборони держави. 

Визначення та зміст стратегії національної безпеки України. Вимоги 

законодавства щодо забезпечення національної безпеки та оборони України. 

Безпекове середовище довкола України. Сектор безпеки і оборони: основні 

структурні елементи та їх завдання. Основні положення Воєнної доктрини 

України. Пріоритети національних інтересів України. Основні положення 

Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України. Основні положення 

Стратегічного оборонного бюлетеня. Функції і завдання Збройних Сил 

України. Функції і завдання Міністерства оборони України та Генерального 

штабу Збройних Сил України. 

Основні положення чинного законодавства з питань економічного і 

фінансового забезпечення обороноздатності держави і діяльності Збройних 

Сил України. 

Сутність та структура воєнної економіки. Структура і завдання 

оборонно-промислового комплексу України. Чим забезпечується 

ефективність функціонування економіки Збройних Сил України. Система 

видатків оборонного бюджету. Основні положення воєнно-економічної 

політики провідних країн світу. Основні положення воєнно-економічної 

інтеграції України у світове співтовариство. Підходи до визначення 

економічних потреб держави та її збройних сил у сучасних воєнних 

конфліктах. Основи господарської діяльності в Збройних Силах України. 

Порядок організації і здійснення договірної та претензійно-позовної роботи. 

Організація контролю фінансово-господарської діяльності в Збройних Силах 

України. 
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Основні положення чинного законодавства з питань військових 

аспектів законодавства та міжнародного права, правового регулювання 

діяльності Збройних Сил України. 

Визначення та зміст військового законодавства. Основні положення 

Законів України: “Про оборону України”, “Про Збройні Сили України”, “Про 

Раду національної безпеки і оборони України”, “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей”, “Про пенсійне забезпечення 

військовослужбовців, ветеранів військової служби та членів їх сімей”. 

Загальні положення та класифікація прав людини і громадянина. Загальні 

положення Міжнародного гуманітарного права. Основні положення 

Концепції Соціальної політики у ЗС України. Проблеми організації правової 

роботи в ЗС України. Основи застосування норм екологічного законодавства 

у повсякденній діяльності   ЗС України. 

Основні положення чинного законодавства з питань міжнародних 

відносин та зовнішньої політики України. 

Правові акти (закони) України, що визначають зовнішню політику 

України. Основні суб’єкти зовнішньої політики України. Роль та місце 

Організації Об’єднаних Націй у системі сучасних міжнародних відносин. 

Нормативно-правову базу міжнародного військового співробітництва 

України. Нормативно-правову базу співробітництва України з НАТО. 

Пріоритетні напрямки співробітництва України з НАТО. Основні критерії 

членства в Європейському Союзі. Еволюцію взаємовідносин між Україною 

та Європейським Союзом. 

Основні положення чинного законодавства з питань управління 

сектором безпеки і оборони України в мирний час та в умовах особливого 

періоду. 

Зміст термінів і понять: “сектор безпеки і оборони держави”, 

“мобілізаційна підготовка держави”, “особливий період”, “мобілізаційна 

підготовка Збройних Сил України”, “мобілізація держави”, “воєнний стан”, 

“система управління мобілізаційною підготовкою держави”, “мобілізаційний 

план держави”. 

 

2. Програми фахових випробувань для кандидатів на навчання на 

оперативно-тактичному рівні підготовки 

 

Загальні положення фахового випробування 

Питання фахового випробування охоплюють основні положення 

організації, підготовки, забезпечення та ведення сучасного бою підрозділами 

видів, родів військ та спеціальних військ Збройних Сил України. 

 

Кандидат повинен показати: 

необхідний рівень теоретичних знань щодо основ організації, 

підготовки, забезпечення та ведення сучасного бою з урахуванням досвіду 

АТО, ООС, а також локальних війн, збройних конфліктів та міжнародних 

операцій з підтримання миру та безпеки останніх років, поглядів противника 
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на ведення бою, а також найближчих перспектив розвитку озброєння і 

військової техніки та їх можливого впливу на зміни характеру і способи 

ведення бою;  

уміння аргументовано, чітко, коротко, логічно та послідовно викладати 

теоретичний матеріал письмово в короткий термін часу;  

знання основ бойової і мобілізаційної готовності;  

уміння організовувати та проводити в підпорядкованих підрозділах 

бойову підготовку;  

знання статутів Збройних Сил України в обсязі на один ступінь вище 

посади, що займається на момент складання випробування;  

уміння проводити тактичні розрахунки щодо бойових можливостей 

підрозділів, обґрунтування їх тактичних нормативів в основних видах бою та 

під час пересування;  

знання тактико-технічних характеристик основних типів озброєння та 

військової техніки Збройних Сил України, а також збройних сил провідних 

країн світу.  

Кандидат повинен знати: 

Воєнна доктрина України. 

Воєнну доктрину України, її призначення і складові частини. Воєнно-

політичні та воєнно-технічні аспекти Воєнної доктрини України. 

Основні функції і завдання Збройних Сил України. 

Призначення Збройних Сил України. Основні функції Збройних Сил 

України. Основні завдання Збройних Сил України. Основний зміст 

Державної комплексної програми розвитку Збройних Сил України на період 

до 2019 року.  

Основи загальновійськового бою.  

Сучасний загальновійськовий бій, його характер, види, способи, 

принципи та засоби ведення. Сухопутні війська Збройних Сил України, їх 

призначення, завдання та склад. Похідний, передбойовий, бойовий порядок 

військових частин та підрозділів. Організаційно-штатна структура окремої 

механізованої (мотопіхотної, танкової) бригади. Управління підрозділами у 

бою. Бойові можливості мб (мпб, тб) в основних видах бою. Порядок роботи 

командира підрозділу під час організації загальновійськового бою.  

Основи застосування родів авіації (родів військ) Повітряних Сил. 

Призначення, склад, організаційна структура та основні завдання 

Повітряних Сил Збройних Сил України у мирний час і в особливий період. 

Загальна характеристика родів авіації та родів військ Повітряних Сил 

Збройних Сип України, їх призначення, завдання, організація та озброєння. 

Загальні положення підготовки та ведення бойових дій підрозділів родів 

авіації та родів військ Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Загальна характеристика засобів повітряно-космічного нападу, їх бойові 

можливості та способи бойового застосування за досвідом локальних війн і 

збройних конфліктів. 
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Бойове забезпечення. 

Види бойового забезпечення та їх стисла характеристика. Послідовність 

та зміст роботи командира підрозділу щодо організації бойового 

забезпечення в основних видах бою. Завдання, організація, сили і засоби, що 

залучаються для ведення розвідки,  інженерного забезпечення, РХБ захисту, 

РЕБ у підрозділі. Організація тактичного маскування у підрозділі.  

Технічне забезпечення. 

Сутність та завдання технічного забезпечення. Види технічного 

забезпечення. Основні заходи технічного забезпечення, які здійснюються під 

час підготовки та в ході бою (маршу). Порядок укомплектування військ 

озброєнням та військовою технікою (ОВТ). Організація експлуатації, 

відновлення ОВТ, забезпечення боєприпасами та військово-технічним 

майном,  захисту, охорони та оборони підрозділів технічного забезпечення, 

управління технічним забезпеченням. Призначення, організаційно-штатна 

структура та можливості підрозділів технічного забезпечення. Технічне 

забезпечення підрозділу у бою (на марші) та особливих умовах. 

Тилове забезпечення. 

Сутність та завдання тилового забезпечення. Види тилового 

забезпечення. Основні заходи тилового забезпечення, які здійснюються під 

час підготовки та в ході  бою (маршу). Матеріальне і медичне забезпечення 

підрозділів у ході бою (маршу). Організація підвезення матеріальних засобів, 

заправка машин пальним, поповнення запасів боєприпасів, забезпечення 

особового складу гарячою їжею, ремонт та евакуація пошкодженої техніки 

тилу. Розрахунок потреби підрозділів у матеріальних засобах. Розрахунково-

постачальні одиниці, їх призначення і характеристика. Розмір бойового 

комплекту, заправки основних типів озброєння, бойових та транспортних 

машин, дободачі продовольства. Військові запаси матеріальних засобів, їх 

призначення, розміри, ешелонування, розподілення і джерела поповнення. 

 

Військова топографія. 

Системи координат, які застосовуються у ЗС України. Номенклатура 

топографічних карт. Тактична класифікація місцевості. Рельєф місцевості і 

його відображення на топографічних картах. Виміри по карті. Визначення 

магнітних азимутів і дирекційних кутів. 

Визначення координат об`єктів по топографічних картах. Сутність і 

способи орієнтування на місцевості. Використання навігаційної апаратури в 

бойовій роботі командира. Робоча карта командира та загальні правила її 

ведення. 

Бойова та мобілізаційна готовність. 

Визначення бойової готовності. Ступені бойової готовності військ. 

Сигнали на приведення військ у вищі ступені бойової готовності. Оцінка 

здатності військ до виконання бойових завдань. Організація відмобілізування 

і приведення  у бойову готовність (ВПБГ) підрозділу. Основні документи 

бойової та мобілізаційної готовності командира підрозділу. Періодичність 

проведення тактико-стройових занять (ТСЗ) з бойової готовності з 
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підрозділами, занять з адміністрацією пунктів прийому мобілізаційних 

ресурсів, командирських занять з командирами підрозділів. Підготовка до 

бойового застосування (застосування за призначенням) озброєння та бойової 

техніки. Мета і основні завдання бойового злагодження підрозділів. 

Визначення мобілізаційної підготовки. Призначення, основні завдання та 

склад пунктів прийому особового складу і техніки національної економіки 

України. Порядок розподілу командирами підрозділів особового складу 

запасу, який прибув на доукомплектування. Пункти управління командира 

підрозділу приведенням підрозділу у бойову готовність. Незнижуваний запас 

ресурсу основного озброєння підрозділів. 

Бойова підготовка. 

Зміст системи бойової підготовки. Послідовність проведення 

індивідуальної підготовки солдатів. Зміст підготовки підрозділів. Мета 

командирських зборів. Порядок планування бойової підготовки. Зміст плану 

основних заходів бойової підготовки на період навчання підрозділу. Права 

командира підрозділу щодо внесення змін у планування бойової підготовки. 

Форми і методи тактичної підготовки підрозділів. Періодичність проведення 

тактичних навчань з підрозділами. Тривалість тактичних навчань з 

підрозділами. Облік результатів бойової підготовки у підрозділах.  

Основи виховання військовослужбовців. 

Конституційні засади виховання особистості військовослужбовців. 

Сутність процесу виховання військовослужбовців та основні напрями його 

удосконалення. Принципи i методи виховання військовослужбовців, їх 

сутність та зміст. Система військового виховання в історії українського 

суспільства. Основні завдання морально-психологічного забезпечення 

бойової та мобілізаційної готовності військ, бойового чергування, бойової 

підготовки. Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та 

профілактики правопорушень. Воєнно-соціальна та правова робота у 

військах як складова частина виховної роботи.  

Правове забезпечення діяльності військ (сил). 
Мета, завдання і заходи щодо правового забезпечення діяльності військ 

(сил). Конституційно-правове регулювання забезпечення національної 
безпеки і оборони України. Повноваження органів державної влади у сфері 
оборони. 

Види та порядок проходження військової служби. Правовий статус 
військовослужбовців. Забезпечення правового і соціального захисту 
військовослужбовців. Юридичні гарантії статусу військовослужбовців. 

Зміст та основні завдання правової роботи у Збройних Силах України. 
Правове забезпечення адміністративної та господарської діяльності 

військових частин (з'єднань). Організація та проведення договірної та 
претензійної роботи. 

Представництво інтересів військових частин та військовослужбовців. 
Організація правової роботи щодо попередження правопорушень при 
здійсненні адміністративної і господарської діяльності у військових частинах.  

Правове забезпечення підготовки та ведення бойових дій. 
Організація правової роботи по вивченню та забезпеченню дотримання 



 100 

норм міжнародного гуманітарного права (МГП). Загальні обов’язки 
командирів і штабів щодо дотримання норм МГП. Відповідальність держав за 
порушення МГП. Відповідальність фізичних осіб за порушення МГП. 
Особливості дій військових частин і підрозділів під час їх участі у проведенні 
міжнародних операцій з підтримання миру та безпеки. Поводження із 
жертвами збройних конфліктів, медичним і духовним персоналом противника. 
Організація навчання та виховання особового складу ЗС України з 
дотримання норм МГП. 

Використання ПЕОМ в органах управління та порядок роботи на них. 
Основні принципи побудови персональних комп’ютерів (ПК). Загальний 

порядок роботи на ПК. 
Текстовий редактор, призначення та загальна характеристика, напрями 

використання текстового редактора посадовими особами органів управління. 
Табличний процесор (електронні таблиці), загальна характеристика, 
використання для виконання оперативно-тактичних розрахунків, порядок 
створення розрахункової таблиці, правила запису розрахункових формул.  

Військові статути Збройних Сил України. 
Кандидати повинні знати загальновійськові статути Збройних Сил 

України в обсязі на один ступінь вище посади, яку обіймають. 
Охорона державної таємниці. 
Законодавчі акти регулювання відносини у сфері охорони державної 

таємниці. Обов’язки громадянина щодо збереження державної таємниці. 
Визначення терміну грифів секретності. Форми допуску громадян до 
державної таємниці та терміни дії. Обмеження прав громадян у зв’язку з 
допуском та доступом до державної таємниці. Порядок від’їзду до іноземних 
країн посадових осіб, яким надано допуск до державної таємниці. 

 
2.1. Програма фахових випробувань для кандидатів на навчання за 

спеціальністю “253 Військове управління (за видами збройних сил)” 
 
2.1.1. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин механізованих і 
танкових військ” 

Призначення, організаційно-штатна структура, основне озброєння і 
військова техніка мб (мпб, тб).  

Зміст бойового наказу, бойового розпорядження, попереднього бойового 
розпорядження командира батальйону (роти). Порядок проведення 
командиром батальйону (роти) рекогносцировки, організації взаємодії на 
місцевості під час організації оборонного (наступального) бою.  

Організація оборонного бою. Схема району оборони батальйону, 
ротного опорного пункту. Особливості підготовки виходу із бою. Умови та 
способи знищення противника, що вклинився в оборону. Підготовка оборони 
в особливих умовах.  

Організація наступального бою. Ведення наступального бою. Підготовка 
наступального бою в особливих умовах. Особливості ведення наступального 
бою з ходу та з положення безпосереднього зіткнення з противником. 11  
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Дії мб (мпб, тб) під час оборонного бою на широкому 
фронті, виходу із бою та відходу, виходу із оточення, форсування водних 
перешкод. Ведення батальйоном зустрічного бою.  

Вогневе ураження противника в оборонному та наступальному бою. 
Бойові можливості мб (мпб, тб) в оборонному та наступальному бою і 
методика їх визначення. Порядок виходу з оточення. Завдання батальйону 
(роти) при діях в тактичному повітряному десанті. Блокування та 
прочісування районів, що зайняті незаконними збройними формуваннями. 
Охорона та оборона важливих об’єктів, супроводження колон.  

Райони та рубежі, що призначаються батальйону на марші. Підготовка 
маршу батальйону (роти). Порядок здійснення маршу батальйоном (дії 
підрозділів під час руху, на привалах, в районах денного (нічного) 
відпочинку, при зустрічі із противником). Порядок розташування батальйону 
у базовому таборі, здійснення пошуку незаконних збройних формувань, 
порядок дій штурмових загонів (груп).  

Умови та порядок розташування підрозділів батальйону (роти) на місці. 
Зміна району розташування. Вимоги до розташування батальйону (роти) в 
особливих умовах.  

Види бойового забезпечення. Завдання, організація, сили і засоби, що 
залучаються для ведення розвідки, охорони, інженерного забезпечення, РХБ 
захисту, РЕБ в батальйоні. Організація тактичного маскування в батальйоні. 
Завдання, органи технічного і тилового забезпечення батальйону. Норми 
запасів матеріально-технічних засобів в батальйоні, їх ешелонування.  

Призначення, ТТХ та загальна будова зразків ОВТ, які перебувають на 
озброєнні механізованих, мотопіхотних, гірсько-піхотних і танкових 
підрозділів. Призначення, ТТХ та загальна будова основного озброєння, 
двигунів і систем, які забезпечують роботу двигунів, силових передач, 
електроустаткування, спеціальних систем зразків ОВТ, які перебувають на 
озброєнні механізованих, мотопіхотних і танкових підрозділів. Періодичність 
та види технічного обслуговування і ремонту зразків БТОТ. Паливно-
мастильні матеріали, які використовуються при експлуатації основних 
зразків БТОТ.  

 

2.1.2. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин військ 

протиповітряної оборони Сухопутних військ” 

Класифікація засобів повітряного нападу. Основні показники бойових 

можливостей засобів повітряного нападу та льотно-технічні характеристики 

літаків, вертольотів, крилатих ракет та безпілотних літакових апаратів.  

Склад бойових засобів зенітно-ракетних, зенітно-артилерійських 

комплексів ППО СВ України, та їх тактико-технічні характеристики.  

Сутність, мета протиповітряної оборони Сухопутних військ (ППО СВ). 

Протиповітряний бій і способи його ведення. Принципи бойового 

застосування підрозділів ППО СВ та їх характеристика. Призначення, склад, 

бойові можливості підрозділів ППО СВ і чим вони характеризуються.  

Похідний, передбойовий, бойові порядки підрозділів ППО СВ, їх 

основні характеристики та вимоги яким вони повинні відповідати.  
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Вимоги до стартових (вогневих) позицій підрозділів ППО СВ.  

Підготовка підрозділів ППО СВ до бойових дій. Порядок роботи 

командира підрозділу ППО щодо організації бойових дій. Зміст усвідомлення 

бойового завдання, оцінки обстановки, рішення командира підрозділу ППО 

СВ та їх зміст.  

Зміст роботи командира щодо управління підрозділами ППО СВ у ході 

бойових дій. Сутність та зміст управління вогнем підрозділів ППО СВ. 

Порядок роботи командира зенітного підрозділу щодо прийняття рішення на 

ведення вогню. Постановка вогневого завдання, контроль за його 

виконанням, оцінка результатів стрільби, та їх зміст. Зміст перевірки 

зенітного підрозділу на допуск до стрільби та її оцінка.  

Бойові дії підрозділів ППО СВ в основних видах бою, при пересуванні 

та розташуванні на місті.  

Види бойового забезпечення, технічне та тилове забезпечення 

підрозділів ППО СВ та їх характеристика.  

 

2.1.3. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин авіації Сухопутних 

військ” 

Призначення, склад, організаційна структура і завдання підрозділів і 

військових частин авіації Сухопутних військ (Ав СВ). Форми, способи 

бойових дій та бойові порядки підрозділів та військових частин Ав СВ. 

Бойові можливості вертолітних підрозділів. Базування та перебазування 

військових частин Ав СВ. Основи бойової готовності підрозділів та частин 

Ав СВ. Основи забезпечення бойових дій Ав СВ. Пункти управління 

підрозділами та військовими частинами Ав СВ. Планування бойових дій. 

Методика вироблення рішення командира вертольотної ескадрильї на бойові 

дії. Бойові документи, що розробляються в підрозділах Ав СВ під час 

планування бойових дій. Постановка бойових завдань. Організація взаємодії, 

всебічного забезпечення та управління.  

Порядок подолання ППО противника. Тактика авіаційних підрозділів 

при знищенні наземних та морських об’єктів противника. Виконання 

бойового польоту, основні способи бойових дій. Тактика екіпажів, 

підрозділів Ав СВ під час виконання спеціальних бойових завдань. Основні 

льотно-тактичні характеристики вертольоту. Особливості аеродинамічного 

компонування вертольота. Експлуатаційний діапазон швидкостей польоту 

вертольоту. Швидкопідйомність вертольоту. Практична та динамічна стеля 

вертольота. Характеристики зниження вертольоту (вертикальна швидкість). 

Зліт вертольота і його основні характеристики (час відриву). Залежність 

характеристик зльоту від варіанта підвісок (злітної маси), температури тиску 

повітря, величини та напрямку вітру. Посадка вертольоту, посадочний 

майданчик та їх основні характеристики. Залежність характеристик посадки 

від посадочної маси, температури і тиску повітря, величини та напрямку 

вітру. Загальні та часткові показники маневреності. Питома годинна та 

кілометрова витрати палива, їх залежність від режиму польоту (висоти і 
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швидкості польоту), режиму роботи двигунів та польотної маси 

вертольота. Режими найбільшої дальності та тривалості польоту. 

 

2.1.4. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Високомобільних 

десантних військ” 

Призначення та основні завдання, які покладаються на підрозділи, 

військові частини, з’єднання Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних 

операцій у операціях. Призначення, організаційно-штатна структура, основне 

озброєння і військова техніка підрозділів окремої десантно-штурмової 

(повітрянодесантної, аеромобільної) бригади (до окремого взводу), окремого 

полку спеціального призначення (до групи СпП).  

Зміст бойового наказу, бойового розпорядження, попереднього 

бойового розпорядження командира батальйону, загону СпП. Порядок 

проведення командиром батальйону рекогносцировки, організації взаємодії 

на макеті місцевості під час організації десантування, наступального 

(оборонного) бою.  

Організація десантування. Ведення бою щодо захопленню визначених 

рубежів та об’єктів, дій щодо їх знищення (виведення з ладу). Особливості 

десантування на об’єкт, поблизу об’єкту та на відстані.  

Організація наступу. Ведення наступу. Підготовка наступу в особливих 

умовах. Особливості ведення наступу з ходу та з положення безпосереднього 

зіткнення з противником.  

Організація оборони. Схема району оборони батальйону, ротного 

опорного пункту. Особливості підготовки виходу із бою. Умови та способи 

знищення противника, що вклинився в оборону. Підготовка оборони в 

особливих умовах.  

Дії підрозділів батальйону при виході із бою та відході; виході із 

оточення; форсуванні водних перешкод. Ведення зустрічного бою передовим 

загоном (авангардом) та батальйоном зі складу головних сил бригади.  

Вогневе ураження противника в обороні та наступі. Бойові можливості 

дшб (пдб, аемб) щодо ведення десантно-штурмових дій, оборонного, 

наступального бою, дій повітряного десанту. Порядок виходу з оточення. 

Блокування та прочісування районів, що зайняті незаконно створеними 

збройними формуваннями. Охорона та оборона важливих об’єктів, 

супроводження колон.  

Райони та рубежі, що призначаються батальйону на марші. Підготовка 

маршу батальйону (роти). Порядок здійснення маршу батальйоном (дії 

підрозділів під час руху, на привалах, в районах денного (нічного) 

відпочинку, при зустрічі із противником). Порядок розташування батальйону 

у базовому таборі, здійснення пошуку незаконно створених збройних 

формувань, порядок дій штурмових загонів (груп).  

Умови та порядок розташування підрозділів батальйону (роти) на 

місці. Зміна району розташування. Вимоги до розташування батальйону 

(роти) у районі зосередження вихідного району до десантування.  
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Види бойового забезпечення. Завдання, організація, сили і засоби, 

що залучаються для ведення розвідки, охорони, інженерного забезпечення, 

РХБ захисту, РЕБ в батальйоні. Організація тактичного маскування в 

батальйоні. Завдання, органи технічного і тилового забезпечення батальйону. 

Норми запасів матеріально-технічних засобів в батальйоні, їх ешелонування.  

Призначення, ТТХ та загальна будова зразків ОВТ, які перебувають на 

озброєнні підрозділів, військових частин, з’єднань Десантно-штурмових 

військ та Сил спеціальних операцій. Призначення, ТТХ та загальна будова 

основного озброєння, двигунів і систем, які забезпечують роботу двигунів, 

силових передач, електроустаткування, спеціальних систем зразків ОВТ, які 

перебувають на озброєнні підрозділів, військових частин, з’єднань Десантно-

штурмових військ та Сил спеціальних операцій. Періодичність та види 

технічного обслуговування і ремонту зразків БТОТ. Паливно-мастильні 

матеріали, які використовуються при експлуатації основних зразків БТОТ.  

 

2.1.5. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин ракетних військ і 

артилерії” 

Роль і завдання артилерійських (ракетних) підрозділів в бою (операції). 

Бойовий порядок артилерійських (ракетних) підрозділів. Бойові можливості 

артилерійських (ракетних) підрозділів. 

Завдання артилерії в бою окремої механізованої бригади, порядок їх 

виконання. Види вогню артилерії (види ракетних ударів), їх характеристики. 

Порядок роботи командира і штабу артилерійського (ракетного) 

дивізіону з організації бойових дій дивізіону в різних умовах. Зміст бойового 

наказу командира артилерійського (ракетного) дивізіону. Бойові дії 

протитанкових артилерійських підрозділів, особливості побудови їх бойового 

порядку. 

Марш артилерійських (ракетних) підрозділів. Маневрені можливості 

артилерійських (ракетних) підрозділів. Побудова похідного порядку. 

Розташування артилерійських (ракетних) підрозділів на місці. 

Підготовка стрільби та управління вогнем. Визначення установок для 

стрільби способами повної (скороченої) підготовки та окомірного 

перенесення вогню. Особливості стрільби і управління вогнем у ночі, у горах 

і під час ураження надводних цілей. 

Організація управління вогнем. Обов’язки посадових осіб 

артилерійського дивізіону з управління вогнем. Постановка вогневих завдань 

і контроль їх виконання. 

Управління вогнем під час ураження нерухомих неспостережених 

наземних цілей. Ураження окремих цілей, батарей (взводів), живої сили і 

вогневих засобів, танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, 

вертольотів на посадкових майданчиках, командних пунктів. Коректування 

вогню під час стрільби на ураження. Ураження нерухомих спостережених 

наземних цілей. Ураження колон. 
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2.1.6. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 
“Бойове застосування та управління діями військових частин військової 
розвідки та спеціального призначення” 

Вимоги, які висуваються до розвідки. Способи добування 
розвідувальних відомостей. Види розвідки. Завдання розвідки в різних видах 
бою. Організація розвідки. Об’єкти тактичної розвідки.  

Органи військової розвідки та їх можливості. Організаційно-штатна 
структура розвідувальних підрозділів механізованих (танкових) частин 
(підрозділів) та їх можливості по веденню розвідки.  

Організація, основне озброєння та його призначення механізованих, 
мотострілецьких, мотопіхотних (танкових) і розвідувальних підрозділів 
(частин, з’єднань) провідних країн світу (ПКС). 

Наступ механізованих, мотострілецьких, мотопіхотних (танкових) 
частин та підрозділів ПКС. Способи переходу у наступ. Мета, завдання, 
бойовий порядок, тактичні нормативи. Організація і ведення наступу (до 
бригади включно), схема. 

Оборона механізованих, мотострілецьких, мотопіхотних і танкових 
частин та підрозділів провідних країн світу (ПКС); умови переходу до 
оборони, вимоги, які ставляться до неї, види оборони. Мета, завдання, 
бойовий порядок, тактичні нормативи. Організація та ведення оборони (до 
бригади включно), схема. 

Призначення, ТТХ та загальна будова:  
основних зразків БТОТ; двигунів, систем, які забезпечують роботу 

двигунів основних зразків БТОТ; силових передач основних зразків БТОТ; 
стабілізаторів, механізмів (автоматів) зарядження, прицілів і приладів 
спостереження основних зразків БТОТ; систем електроустаткування, 
протиатомного захисту, протипожежного обладнання, ОПВТ, радіостанцій і 
ТПУ основних зразків БТОТ;  

гармат, кулеметів, автоматів, гранатометів, які є на озброєнні БТОТ. 
Періодичність та види технічного обслуговування і ремонту основних 

зразків БТОТ.  
Призначення, ТТХ командирських розвідувальних машин.  
Призначення та основні ТТХ комплексів радіо-та радіотехнічної 

розвідки. 
Призначення, склад і ТТХ комплексу РСА. 
Призначення та ТТХ технічних засобів розвідки: переносна станція 

наземної розвідки РЛС; станція ближньої розвідки; тепловізійний прилад 
спостереження; нічні пасивні окуляри; оптичний монокуляр зі стабілізуючим 
полем зору; нічний бінокль; лазерний прилад розвідки; нічний прилад 
спостереження. 

 
2.1.7. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин Військово-
Морських Сил” 

Морський бій (визначення), етапи бою. Похідний порядок. Бойовий 

порядок. Ступені ураження поодиноких і групових цілей. Тактична 

характеристика надводних сил. Класифікація корабельного складу ВМС ЗС 
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України. Склад та організаційні структури дивізіонів надводних 

кораблів. Бойова організація бойового корабля. Види і призначення 

корабельних тактичних груп. Організація нанесення удару 

протикорабельними ракетами. Мінні постановки. Підготовка і проведення 

висадки морського десанту. Тактична характеристика підводних сил. 

Розгортання підводних човнів в район виконання завдання та виконання 

ними бойових завдань. Тактична характеристика морської авіації та її склад, 

організаційна структура морської авіаційної бригади. Пошук та знищення 

підводних човнів морською авіацією. Тактична характеристика морської 

піхоти та її склад. Організаційна структури бригади морської піходи. Дії 

морської піхоти у тактичному морському десанті. Тактична характеристика 

берегових ракетно-артилерійських військ та їх склад. Організаційна 

структура окремої артилерійської бригади ВМС. Організація нанесення 

удару береговими протикорабельними ракетними комплексами та 

артилерією. 

Призначення, основний зміст та сили протичовнового забезпечення. 

Призначення, основний зміст та сили протимінного забезпечення. 

Призначення, основний зміст та сили протипідводно-диверсійного 

забезпечення. Призначення, основний зміст та сили пошуково-рятувального 

забезпечення. Призначення, основний зміст та сили радіоелектронного 

забезпечення, основний зміст та сили навігаційно-гідрографічного 

забезпечення. Система спостереження ВМС. 

Технічне забезпечення кораблів та суден. Торпедно-технічне 

забезпечення сил. Військово-морські бази: призначення, склад та структура. 

Тактико-технічні дані багатоцільових кораблів, ракетних та 

артилерійських катерів ВМС ЗС України. Тактико-технічні дані десантних 

кораблів і катерів, десантно-штурмових катерів ВМС ЗС України. Тактико-

технічні дані протимінних кораблів ВМС ЗС України. Тактико-технічні дані 

розвідувальних кораблів ВМС ЗС України. Тактико-технічні дані літаків і 

вертольотів морської авіації ВМС ЗС України. Тактико-технічні 

характеристики перспективних протикорабельних ракет ВМС ЗС України. 

Тактико-технічні характеристики зенітних ракетних комплексів кораблів 

ВМС ЗС України. Тактико-технічні характеристики протичовнового 

озброєння кораблів та морської авіації ВМС ЗС України. Тактико-технічні 

характеристики мінної зброї ВМС ЗС України. Тактико-технічні 

характеристики засобів РЕБ кораблів ВМС ЗС України. Тактико-технічні 

характеристики радіолокаційних станцій (комплексів) кораблів ВМС ЗС 

України. Тактико-технічні характеристики гідроакустичних станцій 

(комплексів) кораблів ВМС ЗС України. 

Тактико-технічні дані основних типів (проектів) багатоцільових 

кораблів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів (проектів) десантних 

кораблів та катерів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів (проектів) 

протимінних кораблів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів 

(проектів) підводних човнів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів 

(проектів) бойових катерів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів 
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(проектів) кораблів управління та розвідувальних кораблів ЧФ РФ. 

Тактико-технічні дані основних типів берегових ракетних та артилерійських 

комплексів ЧФ РФ. Тактико-технічні дані основних типів літаків і 

вертольотів морської авіації ЧФ РФ. Тактико-технічні характеристики 

основних зразків озброєння сил спеціального призначення ЧФ РФ. Тактико-

технічні характеристики основних зразків протикорабельних ракет, крилатих 

ракет морського базування ЧФ РФ. Тактико-технічні характеристики 

основних зразків зенітних ракетних комплексів кораблів ЧФ РФ. Тактико-

технічні характеристики основних зразків протичовнового озброєння 

кораблів та морської авіації ЧФ РФ. Тактико-технічні характеристики 

основних зразків мінної зброї ЧФ РФ. Тактико-технічні характеристики 

засобів РЕБ кораблів ЧФ РФ. Тактико-технічні характеристики основних 

зразків радіолокаційних станцій (комплексів) кораблів ЧФ РФ. Тактико-

технічні характеристики основних зразків гідроакустичних станцій 

(комплексів) кораблів ЧФ РФ. 

 

2.1.8. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

бойового застосування та експлуатації озброєння і військової техніки 

Військово-Морських Сил” 

Організація штурманської служби на кораблі. Штурманське 

забезпечення виконання надводними кораблями артилерійських стрільб по 

морських і берегових цілях. Штурманське забезпечення протимінних дій. 

Вимоги керівних документів щодо маневрування надводних кораблів і 

катерів при спільному плаванні. Особливості кораблеводіння при плаванні 

надводних кораблів у складних та в бойових умовах. Особливості 

кораблеводіння при плаванні надводних кораблів в умовах обмеженої 

видимості. Підготовка і ведення бойової прокладки на кораблі. Класифікація 

радіонавігаційних систем, їх характеристика і принцип дії. Корабельні засоби 

визначення місця корабля. 

Організація і правила зберігання ракет та артилерійського боєзапасу на 

кораблі. Організація бойового застосування ракетно-артилерійського 

озброєння корабля. Тактичні властивості комплексів крилатих ракет. 

Тактичні властивості комплексів зенітних ракет. Тактико-технічні 

характеристики корабельних артилерійських комплексів АК-100, АК-726, 

АК-176, АК-725, АК-630, АК-306, АК-230. Завдання корабельної артилерії. 

Ракетне озброєння та його класифікація. Тактико-технічні характеристики 

корабельних ракетних комплексів (“Терміт”, “Утьос”, “Рубіж”, “Москіт”, 

“Малахіт”, “Вулкан”, “Уран”, “Калібр”, “Оса-МА”).  

Організація і правила зберігання протичовнового боєзапасу, торпед та 

мін на кораблі. Організація бойового застосування протичовнового 

боєзапасу, торпед та мін на кораблі. Організація і порядок одержання (здачі) 

протичовнового, торпедного і мінного боєзапасу на корабель (з корабля). 

Заходи безпеки при навантаженні (вивантаженні) протичовнового, 

торпедного і міного боєзапасу на корабель (з корабля). Заходи безпеки під 

час експлуатації і ремонту протичовнової зброї на кораблі. Обов’язки 
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посадових осіб під час зберігання боєзапасу на кораблі. Організація і 

порядок остаточного приготування протичовнової та торпедної зброї до 

бойового застосування. Правила проведення підривних робіт корабельними 

підривними командами. Організація списання витраченого протичовнового, 

торпедного, мінного та підривного боєзапасу. Правила складання звітних 

документів про виконані практичні стрільби протичовновою і торпедною 

зброєю та про проведені практичні мінні постановки.  

Організація повсякденної експлуатації та бойового застосування 

радіотехнічного озброєння корабля. Радіотехнічні комплекси виявлення 

підводних, надводних і повітряних цілей, склад і тактико-технічні 

характеристики радіотехнічного озброєння кораблів ВМС ЗС України. 

Ведення радіоелектронної розвідки засобами кораблів. 

Організація забезпечення технічної готовності корабельних технічних 

засобів. Організація планування та проведення регламентних робіт з 

технічними засобами на кораблі. Організація передачі технічних засобів до 

ремонту та приймання їх з ремонту. Організація рекламаційної роботи на 

кораблі. Основні характеристики, особливості конструкції та експлуатації 

дизелів базових проектів кораблів ВМС. Основні характеристики, 

особливості конструкції та експлуатації газотурбінних установок основних 

проектів кораблів ВМС. Непотоплюваність надводних кораблів, способи 

боротьби за непотоплюваність. Документація з непотоплюваності кораблів, 

дошка непотоплюваності. Остійність надводного корабля, способи боротьби 

за остійність. Вибухопожежобезпека (визначення), чинники, що впливають 

на вибухопожежобезпеку. Організація електромеханічної підготовки в 

бойовій частині корабля. Організація підготовки корабля до докування. 

Порядок докування кораблів. Види ремонтів корабля, порядок складання 

ремонтних відомостей. Заходи безпеки при проведенні регламентних та 

докових робіт. 

 

2.1.9. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин зенітних ракетних 

військ” 

Призначення та склад зенітних ракетних військ (ЗРВ). Основні 

принципи бойового застосування військових частин (підрозділів) зенітних 

ракетних військ. Класифікація зенітних ракетних комплексів за дальністю 

стрільби та основному тактичному призначенню. Основні тактико-технічні 

характеристики (ТТХ) зенітних ракетних комплексів (систем), що 

знаходяться на озброєнні зенітних ракетних військ. Класифікація та основні 

ТТХ засобів повітряного нападу провідних країн світу. 

Бойовий склад і організаційно-штатна структура підрозділів ЗРВ. 

Бойові можливості зенітних ракетних підрозділів (визначення, складові, чим 

характеризуються, від чого залежать, основні показники). Оцінювання 

бойових можливостей та ефективності зенітного ракетного прикриття. 

Бойовий порядок підрозділу ЗРВ (визначення, склад, параметри, 

класифікація позицій, вимоги до бойових порядків). Похідний порядок 
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підрозділу ЗРВ (визначення, склад, параметри). Побудова бойового 

(похідного) порядку підрозділу ЗРВ. Способи бойових дій повітряного 

противника. 

Підготовка бойових дій підрозділу ЗРВ. Зміст завчасної та 

безпосередньої підготовки. Алгоритм роботи командира підрозділу ЗРВ після 

отримання бойового завдання. Планування бойових дій підрозділу ЗРВ. Зміст 

та порядок оцінювання обстановки. Зміст та порядок вироблення замислу 

бойових дій. Зміст та порядок формулювання рішення. Бойові документи, що 

розробляються в підрозділах ЗРВ при плануванні бойових дій. Постановка 

бойових завдань підлеглим підрозділам. Зміст бойового наказу, бойового 

розпорядження, бойового донесення. Правила розробки та оформлення 

текстуальних та графічних бойових документів, умовні позначки, що 

використовуються для нанесення інформації на карти. Організаторська 

робота. Підготовка до виконання бойових завдань. Підготовка району 

бойових дій. 

Ведення бойових дій підрозділами ЗРВ. Форми ведення бойових дій 

зенітними ракетними військами. Ведення протиповітряного бою. Основні 

способи та тактичні прийоми ведення протиповітряного бою. Маневр силами 

та засобами. Способи маневру силами та засобами. Маневр підрозділами 

(визначення, способи). Марш підрозділів ЗРВ (визначення, райони і рубежі 

(пункти), які призначаються для здійснення маршу підрозділам ЗРВ, їх 

характеристика, основні заходи підготовки і планування маршу). 

Підготовка підрозділів ЗРВ до заступання на бойове чергування. 

Порядок визначення оцінки бойової підготовки за результатами 

перевірки підрозділу. Підготовка та проведення тактичного навчання з 

підрозділом ЗРВ. Проведення тактичного навчання з підрозділом ЗРВ на 

полігоні з бойовою стрільбою. Бойові документи, які відпрацьовуються в 

підрозділах ЗРВ при проведенні тактичного навчання. Перевірка та оцінка 

підрозділу в ході тактичного навчання з бойовою стрільбою Перевірка та 

оцінка вміння готувати озброєння та військову техніку до бойової стрільби. 

 

2.1.10. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин радіотехнічних 

військ” 

Класифікація засобів повітряного нападу. Основні показники бойових 

можливостей засобів повітряного нападу. 

Система радіолокаційної розвідки. Призначення, склад та завдання 

РТВ. Принципи бойового застосування РТВ. Радіолокаційне поле та його 

параметри. Бойові можливості РТВ, показники бойових можливостей РТВ та 

порядок їх оцінки. Радіолокаційна розвідка та її зміст. Способи ведення 

радіолокаційної розвідки та їх характеристика. Розвідувальна і бойова 

радіолокаційна інформація. Способи видачі і обробки радіолокаційної 

інформації. Живучість і перешкодозахищеність, управління і взаємодія в 

РТВ, забезпечення бойового застосування РТВ.  
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Завдання, склад і класифікація радіотехнічних підрозділів. Бойовий 

порядок радіотехнічних підрозділів. Характеристика позицій радіотехнічних 

підрозділів. 

Обладнання командних пунктів радіотехнічних підрозділів  і 

організація виконання бойового завдання радіотехнічними підрозділами. 

Способи виконання бойового завдання радіотехнічним підрозділом. 

Порядок роботи командира радіотехнічного підрозділу при підготовці і під 

час виконання бойового завдання. Організація зв'язку. Охорона і оборона 

радіотехнічних підрозділів. Маневр радіотехнічних підрозділів. Зміст та 

порядок оформлення бойових документів радіотехнічних підрозділів.  

Організація бойового чергування і ступені готовності радіотехнічних 

підрозділів. 

Класифікація РЕТ. Основні тактико-технічні характеристики РЕТ, що 

знаходиться на озброєнні підрозділів РТВ. 

 

2.1.11. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Бойове 

застосування та управління діями військових частин авіації” 

Призначення, склад, організаційна структура і завдання підрозділів та 

військових частин авіації. Форми, способи бойових дій та бойові порядки 

підрозділів авіації. Бойові можливості підрозділів авіації. Базування 

військових частин та підрозділів авіації, вимоги до базування та основні 

тактичні нормативи. 

Основи забезпечення бойових дій авіації. Види забезпечення, їх 

завдання. Основи управління підрозділами авіації. Пункти управління 

підрозділів та військових частин авіації та їх завдання. 

Методика планування бойових дій підрозділів авіації. Бойові 

документи, що розробляються у підрозділах, військових частинах авіації при 

плануванні бойових дій. Постановка бойових завдань. 

Сутність та зміст взаємодії військових частин авіації. Організація, 

підтримання, уточнення і здійснення взаємодії та їх зміст. 

Тактика підрозділів авіації при участі в прориві та подоланні 

протиповітряної оборони противника. Порядок подолання протиповітряної 

оборони противника, тактичні прийоми подолання протиповітряної оборони. 

Основи математичного моделювання подолання протиповітряної оборони. 
Тактика підрозділів авіації при знищенні наземних та морських 

об’єктів противника. Основні об’єкти дій військових частин та підрозділів 
авіації. Виконання бойового польоту підрозділом авіації, основні етапи. 
Основи моделювання бойових дій при знищенні наземних (морських) 
об’єктів противника. Особливості застосування військових частин та 
підрозділів авіації в антитерористичній операції. 

Тактика військових частин та підрозділів авіації при знищенні 
повітряного противника. Основні об’єкти дій. Виконання бойового польоту, 
основні способи бойових дій. Основи моделювання бойових дій при 
знищенні повітряного противника. 
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Тактика військових частин та підрозділів авіації при виконанні 
спеціальних бойових польотів. Підготовка та виконання спеціального 
бойового польоту. Основи моделювання спеціальних бойових польотів. 

Основні льотно-тактичні характеристики літаків та безпілотних 
літальних апаратів, що знаходяться на озброєнні підрозділів авіації 
Повітряних Сил Збройних Сил України. 

Склад системи озброєння літака (вертольота) і загальна характеристика 
окремих її елементів. Прицільна система, її призначення та задачі, які 
вирішуються. Типи авіаційних засобів ураження, їх призначення та основні 
характеристики. Варіанти бойового спорядження літака (вертольота). 

Підготовка і контроль готовності підрозділів авіації до виконання 
польотів на бойове застосування. 

Принципи застосування керованих та некерованих авіаційних засобів 
ураження при знищенні наземних (морських) та повітряних цілей. Критерії 
оцінки ефективності стрільби і бомбометання, їх використання під час 
планування бойових дій. Використання апаратури об’єктивного контролю в 
процесі навчання льотного складу та удосконалення навичок застосування 
авіаційних засобів ураження. 

Склад, призначення, загальні характеристики та застосування 
обладнання пунктів управління: засобів збору оперативно-тактичної 
інформації і виведення її у систему управління, засобів передачі обробки 
відображення інформації, документування інформації, яка приймається, 
передається і відображається. 

Призначення, склад, можливості і основні задачі, які вирішує 
автоматизована система управління підрозділами авіації і протиповітряної 
оборони Повітряних Сил Збройних Сил України. Інформаційні можливості 
пунктів управління, які обладнані комплексами засобів автоматизації (по 
родах авіації). 

Застосування обчислювальної техніки, об’єктів автоматизованої 
системи управління підрозділами авіації і протиповітряної оборони, систем 
підтримки прийняття рішення які прийняті на озброєння у Повітряних Силах 
Збройних Сил України. 

 
2.2. Програма фахових випробувань для кандидатів на навчання за 

спеціальністю “254 Забезпечення військ (сил)” 
 
2.2.1. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

радіоелектронної розвідки” 
Організація та бойові можливості: загону радіорозвідки, окремого 

центру, маневреного центру, постів ближньої РТР, постів дальньої РТР, 
постів радіопеленгування в КХ, УКХ діапазонах, постів радіорозвідки в КХ, 
УКХ діапазонах зі складу регіонального центру РЕР. 

Бойовий порядок маневреного центру зі складу регіонального центру 
РЕР. Організація маршу маневреного центру зі складу регіонального центру 
РЕР. Наказ командира маневреного центру на здійснення маршу. Побудова 
похідної колони підрозділу.  
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Вимоги до плану  командира добувного підрозділу РЕР на 
розвідку. Зміст елементів плану. Організація управління та зв’язку у 
маневреному центрі зі складу регіонального центру РЕР. 

Досвід бойового застосування сил і засобів радіоелектронної розвідки у 
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил). Можливий склад, 
завдання та озброєння маневренної групи. 

Завдання, які вирішує КП добувного підрозділу РЕР. Обладнання КП. 
Форма та зміст документів, які ведуться на КП. Структура інформаційного 
потоку на КП добувного підрозділу РЕР. Організація розвідувально-
пошукової роботи у добувному підрозділі РЕР. Опрацювання розвідувальних 
матеріалів і відомостей на КП добувного підрозділу РЕР. Опрацювання 
розвідувальних матеріалів і відомостей на постах радіо- та радіотехнічної 
розвідки. Форма та зміст розвідувального донесення добувного підрозділу 
РЕР на КП старшого начальника. 

Досвід оперативно-інформаційної роботи на командних пунктах  
підрозділів радіоелектронної розвідки у антитерористичній операції (операції 
об’єднаних сил). 

Склад апаратури поста: радіорозвідки телефонних видів радіопередач, 
радіорозвідки одноканальних та багатоканальних видів радіопередач, 
технічного аналізу радіосигналів радіостанцій. 

Призначення та бойові (оперативно-технічні) можливості постів: 
ближньої, дальньої РТР; радіоперехоплення в КХ, УКХ діапазонах; 
радіопеленгування в КХ, УКХ діапазонах. Призначення та бойові 
(оперативно-технічні) можливості: радіопеленгаторних мереж (груп) в КХ, 
УКХ діапазонах, радіотехнічних пеленгаторних груп ближньої, дальньої РТР. 

Позитивні та негативні сторони у використанні спеціальної техніки 
радіоелектронної розвідки під час проведення антитерористичної операції 
(операції об’єднаних сил). 

 

2.2.2. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Кадровий 

менеджмент у військах (силах)” 

Сутність, основні принципи мобілізаційної підготовки та мобілізації. 

Види мобілізації. Повноваження Міністерства оборони України у сфері 

мобілізаційної підготовки та мобілізації. Основні напрямки мобілізаційної 

роботи  в Збройних Силах України. Сутність, завдання,  складові підготовки 

з мобілізаційних питань Збройних Сил України. Форми та методи навчання, 

види занять підготовки з мобілізаційних питань у Збройних Силах України. 

Система (база) прийому мобілізаційних ресурсів військової частини. Мета, 

завдання військового обліку.  

Призначення та завдання військових комісаріатів. Військовий  

обов’язок громадян України. Основні принципи, види та способи 

комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями. Порядок 

комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань.  

Призначення та основні напрямки  діяльності кадрових органів 

Збройних Сил України. Кадрова політика в Збройних Силах України. 

Основні принципи кадрової політики в Збройних Силах України. Головна 
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мета та завдання кадрової політики в Збройних Силах України. Формуляр  

військової частини (установи) Збройних Сил України.  

Завдання професійного відбору спеціалістів. Види іміджу військового 

керівника. Фактори, які впливають на мотивацію співробітника. Ієрархія 

потреб. Основні підходи сучасної соціальної психології щодо вивчення 

особистості в рамках різних психологічних шкіл.  

Планування роботи з кадрами. Визначення перспективної  потреби у 

військових фахівцях. Система професійного навчання персоналу в провідних 

країнах світу. Психологічна оцінка стану плинності кадрів. Оцінка  ділових і 

особистісних якостей офіцера з урахуванням досвіду антитерористичної 

операції.  

Методологічні засади дослідження організації. Поняття соціальної  

організації та наукового менеджменту. Психологічний аналіз структурно-

функціональних особливостей організації. Формальна і неформальна  

організація. Спілкування  в організації  та його функції. Поведінка людини  в 

організації. Типи поведінки людини в організації. Професійна адаптація 

персоналу організації. Зміст поняття “кар’єра”. Поняття “професіоналізм” та 

“кар’єрне зростання”. Вирішення конфліктів в організації. 

 

2.2.3. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

морально-психологічного забезпечення військ (сил)” 

Мета, основний зміст, завдання, форми та методи морально-

психологічного забезпечення бойових дій підрозділу. Зміст та завдання 

основних складових морально-психологічного забезпечення. Спеціальні, 

військово-прикладні соціологічні дослідження, організація забезпечення 

військових частин та підрозділів технічними засобами пропаганди. Порядок 

роботи заступника командира з морально-психологічного забезпечення в 

період підготовки та ведення бою підрозділом. Особливості організації 

морально-психологічного забезпечення дій підрозділу в ході 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Вимоги керівних 

документів щодо організації і проведення інформаційно-пропагандистського 

забезпечення у Збройних Силах України. Зміст та основні напрямки 

інформаційно-пропагандистського забезпечення. Порядок оцінювання 

суспільно-політичної обстановки в районах дислокації військ (сил) під час 

виконання ними завдань за призначенням. Основні форми та методи 

внутрішньо-комунікаційної роботи. Форми та методи проведення занять з 

національно-патріотичної підготовки. Основні завдання та методи 

командирського інформування. Методика проведення бойового 

інформування. Алгоритм діяльності заступника командира підрозділу з 

морально-психологічного забезпечення щодо організації і проведення 

інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу за 

досвідом антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Організація 

культурологічної роботи в підрозділі за досвідом антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил).  
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Психологічний вплив на військовослужбовців при 

перебуванні в зоні бойових дій. Порядок надання психологічної допомоги 

психотравмованим військовослужбовцям. Соціально-правові гарантії 

військовослужбовцям – учасникам бойових дій (антитерористичної операції) 

та членам їх сімей.  

Прогнозування, запобігання та зрив негативного інформаційно-

психологічного впливу, нейтралізація наслідків його здійснення.  

Планування та виконання заходів морально-психологічного 

забезпечення повсякденної діяльності підрозділів Збройних Сил України. 

Сутність та зміст морально-психологічного забезпечення бойової та 

мобілізаційної готовності, виконання завдань бойової підготовки. Морально-

психологічне забезпечення вартової та внутрішньої служби. Морально-

психологічне забезпечення зміцнення морально-психологічного стану 

особового складу підрозділу та покращення військової дисципліни. 

Особливості організації роботи щодо зміцнення військової дисципліни в 

бойовій обстановці за досвідом антитерористичної операції. Профілактика 

зловживань алкоголем. Наочна агітація у підрозділі та вимоги щодо її 

оформлення. Популяризація героїчних вчинків військовослужбовців за 

досвідом антитерористичної операції. Взаємодія з органами державної влади, 

місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, з 

релігійними об’єднаннями, волонтерами.  

 

2.2.4. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

інформаційно-пропагандистське забезпечення військ (сил) та 

ідеологічна робота у військах” 

Мета, основний зміст, завдання, форми та методи морально-

психологічного забезпечення бойових дій підрозділу. Зміст та завдання 

основних складових морально-психологічного забезпечення. Особливості 

організації морально-психологічного забезпечення дій підрозділу в ході 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил).  

Вимоги керівних документів щодо організації і проведення 

інформаційно-пропагандистського забезпечення у Збройних Силах України. 

Зміст та основні напрямки інформаційно-пропагандистського забезпечення. 

Порядок оцінювання суспільно-політичної обстановки в районах дислокації 

військ (сил) під час виконання ними завдань за призначенням. Основні 

форми та методи внутрішньо-комунікаційної роботи. Форми та методи 

проведення занять з національно-патріотичної підготовки. Основні завдання 

та методи командирського інформування. Методика проведення бойового 

інформування. Алгоритм діяльності заступника командира підрозділу з 

морально-психологічного забезпечення щодо організації і проведення 

інформаційно-пропагандистського забезпечення особового складу за 

досвідом антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Організація 

культурологічної роботи в підрозділі за досвідом антитерористичної операції 

(операції об’єднаних сил).  
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Напрямки і завдання діяльності офіцерів структур 

морально-психологічного забезпечення у сфері зв’язків з громадськістю та 

засобами масової інформації. Прогнозування, запобігання та зрив 

негативного інформаційно-психологічного впливу противника, нейтралізація 

наслідків його здійснення.  

Планування морально-психологічного забезпечення повсякденної 

діяльності підрозділів Збройних Сил України. Сутність та зміст морально-

психологічного забезпечення бойової та мобілізаційної готовності, 

виконання завдань бойової підготовки. Морально-психологічне забезпечення 

вартової та внутрішньої служби. Морально-психологічне забезпечення 

зміцнення військової дисципліни та покращення морально-психологічного 

стану особового складу підрозділу. Особливості організації роботи щодо 

зміцнення військової дисципліни в бойовій обстановці за досвідом 

антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Профілактика 

зловживань алкоголем. Наочна агітація у підрозділі та вимоги щодо її 

оформлення. Популяризація героїчних вчинків військовослужбовців за 

досвідом антитерористичної операції (операції об’єднаних сил). Внутрішньо-

комунікаційна робота. Командирське інформування. Бойове інформування. 

Національно-патріотична підготовка. Аналіз проведених дій. Взаємодія з 

органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та 

іншими організаціями, з релігійними об’єднаннями, волонтерами. 
 

2.2.5. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

психологічного забезпечення військ (сил)” 

Військова психологія як галузь психологічної науки. Об’єкт та предмет 

військової психології. Завдання військової психології. Міжпредметні зв’язки 

військової психології. Використання військово-психологічних знань у 

навчально-бойовій діяльності та виховній роботі з військовослужбовцями. 

Основні етапи становлення військової психологічної науки. Сучасний стан 

військової психології в Україні. Використання досвіду антитерористичної 

операції (ООС) у теорії і практиці військової психології. 

Психічно-пізнавальна сфера особистості військовослужбовця. Психічні 

стани особистості військовослужбовця. Психічні властивості та 

новоутворення як формально-динамічна характеристика особистості 

військовослужбовця. 

Організація психологічної роботи у військовій частині. Етичний кодекс 

військового психолога. Місце і роль психологічних знань в діяльності 

офіцерського складу Збройних Сил України. Психологічне забезпечення 

професійної діяльності особового складу. 

Основні підходи сучасної психологічної науки до вивчення 

особистості. Погляди сучасних психологів на проблему особистості 

військовослужбовця. Можливості застосування сучасних психологічних ідей 

стосовно особистості в професійній діяльності офіцера-психолога. 

Професійно-психологічний відбір особового складу. Види професійно-

психологічного відбору в Збройних Силах України та основні завдання. 
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Психологічна прогностика та професійна придатність особистості 

військовослужбовця. Професіограма та психограма. Вимоги до складання 

професіограм. 

Поняття малої групи в сучасній соціальній психології. Класифікація та 

характер малих груп. Соціально-психологічний механізм впливу регуляторів 

діяльності і поведінки в групі на особистість військовослужбовця. Динамічні 

процеси в малій групі. Групоутворення, лідерство, згуртованість та ін. 

Періодизація розвитку групи. Основні підходи до вивчення соціально-

психологічних явищ в групі в рамках основних психологічних шкіл. Великі 

групи у сучасній соціальній психології. Соціально-психологічні проблеми 

управління військовими підрозділами. Сутність, психологічна структура та 

зміст діяльності керівника військового підрозділу, характеристика його 

особистісних якостей. Методика визначення професійно важливих якостей 

управлінської діяльності офіцера. Особливості протікання та вирішення 

конфліктів в соціальних групах. 

Вимоги керівних документів щодо організації психологічного 

забезпечення у військах (силах). Психологічна підготовка особового складу 

до бою за досвідом антитерористичної операції (ООС). Мета та основні 

завдання психологічної підготовки. Види психологічної підготовки. Форми 

та методи психологічної підготовки військовослужбовців. 

Психологічне супроводження бойових дій за досвідом 

антитерористичної операції (ООС). Психологічна профілактика та корекція 

під час виконання бойових завдань в ООС. Психологічна допомога та 

психологічна реабілітація військовослужбовців з бойовими психічними 

травмами за досвідом антитерористичної операції (ООС). 

 

2.2.6. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

правового забезпечення військ (сил)” 

Поняття й ознаки права. Правовідносини у Збройних Силах України. 

Конституційне право, його суб’єкти і конституційно-правова 

відповідальність.  

Правове регулювання забезпечення національної безпеки і оборони 

України. Повноваження органів державної влади у сфері оборони. 

Правове регулювання комплектування збройних сил та проходження 

військової служби. Види та порядок проходження військової служби. 

Специфіка проходження військової служби в особливий період Правовий 

статус військовослужбовців. Забезпечення правового і соціального захисту 

військовослужбовців. Особливості правового і соціального захисту учасників 

операції Об’єднаних сил. Юридичні гарантії статусу військовослужбовців. 

Умови та порядок правового забезпечення виконання трудової функції 

працівників Збройних Сил України. Види юридичної відповідальності 

військовослужбовців, умови та порядок притягнення до відповідальності 

військовослужбовців за вчення правопорушень. Зміст та основні завдання 

правової роботи у Збройних Силах України.  
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Зміст та основні функції юридичної служби Збройних Сил 

України. Система і повноваження органів, що здійснюють правову роботу у 

військах (силах). Місце і роль юридичної служби у проведенні правової 

роботи у Збройних Силах України. Організація та основні напрямки роботи 

системи юридичної служби Міністерства оборони України.  

Правове забезпечення адміністративної та господарської діяльності у 

Збройних Силах України. Організація та проведення договірної, позовної та 

претензійної роботи. Завдання юридичної служби щодо підготовки 

нормативно - правових актів.  

Представництво інтересів військових частин та військовослужбовців. 

Основні стадії цивільного процесу. Організацію та порядок 

адміністративного судочинства в Україні. Організацію правової роботи щодо 

попередження правопорушень при здійсненні адміністративної і 

господарської діяльності у Збройних Силах України.  

Організацію правового забезпечення підготовки та ведення бойових дій. 

Обов'язки юридичного радника щодо забезпечення дотримання норм 

міжнародного гуманітарного права під час збройного конфлікту. Організацію 

правової роботи по вивченню та забезпеченню дотримання норм МГП. 

Правове забезпечення діяльності національного контингенту. 

Відповідальність держав за порушення МГП. Загальні обов’язки командирів і 

штабів щодо дотримання норм МГП. Поводження із жертвами збройних 

конфліктів, медичним і духовним персоналом. Організацію навчання та 

виховання особового складу Збройних Сил України з дотримання норм 

міжнародного гуманітарного права. Загальний порядок врахування норм 

МГП під час організації бойового забезпечення та під збройного конфлікту. 

Правове регулювання застосування Збройних Сил України в операції 

Об’єднаних сил. 

 

2.2.7. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

правоохоронної діяльності у Збройних Силах України”  

Правоохоронна діяльність у Збройних Силах України. Основи 

кримінального, адміністративного права та цивільного права. 

Правове регулювання забезпечення національної безпеки і оборони 

України. 

Правове регулювання комплектування збройних сил та проходження 

військової служби. Специфіка проходження військової служби в особливий 

період. Правовий статус військовослужбовців. Особливості правового і 

соціального захисту учасників операції Об’єднаних сил. Види юридичної 

відповідальності військовослужбовців, умови та порядок притягнення до 

відповідальності військовослужбовців за вчення правопорушень 

(дисциплінарних, адміністративних, кримінальних).  

Зміст та основні завдання Військової служби правопорядку у Збройних 

Силах України. Правове регулювання застосування спеціальних засобів 

військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах 
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України та організації патрульно- постової служби Військовою 

службою правопорядку у Збройних Силах України. 

Нормативно-правове врегулювання заходів запобігання корупції.  

Характеристика правових режимів надзвичайного та воєнного стану. 

Правове регулювання боротьби з тероризмом, правові підстави участі 

Збройних Сил України в боротьбі з тероризмом. Правове регулювання 

організації нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної 

агресії Російської Федерації, порядок діяльності військово-цивільних 

адміністрацій.  Правове регулювання забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях. 

Основні вимоги міжнародного гуманітарного права до учасників 

збройних конфліктів. Поводження із жертвами збройних конфліктів, 

медичним і духовним персоналом. Загальний порядок врахування норм МГП 

під час організації бойового забезпечення та під час збройного конфлікту. 

Порядок поводження з військовополоненими. 

 

2.2.8. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Організація 

зв’язку та автоматизованих систем управління” 

Визначення управління військами. Вимоги до управління військами, їх 

характеристика. Система управління військами: складові частини та вимоги 

до системи управління, їх характеристика. Роль і місце зв’язку та 

автоматизації в процесі управління військами. 

Визначення військового зв’язку. Завдання зв’язку. Вимоги до зв’язку як 

до процесу обміну інформацією в системі управління військами. Чим 

досягається виконання цих вимог, їх характеристика. Принципи організації 

зв’язку, їх характеристика  

Визначення автоматизації управління військами. Завдання 

автоматизації управління військами. Вимоги до автоматизації і шляхи їх 

досягнення. Архітектура і принципи побудови ПЕОМ. Призначення, склад, 

програмні та апаратні засоби, автоматизоване робоче місце. Напрями 

удосконалення використання сучасних засобів автоматизації в системах 

управління і зв’язку. Призначення, вимоги та основні характеристики 

локальних обчислювальних мереж (ЛОМ). Загальна структура ЛОМ, основні 

елементи лінійного та комутаційного обладнання. Технології IP, АТМ, FR. 

Перспективи розвитку цифрових технологій телекомунікації. 

Визначення системи військового зв’язку, класифікація і принципи її 

побудови. Вимоги до системи зв’язку і шляхи їх досягнення. Структура 

системи військового зв’язку, характеристика її елементів. Вузли і лінії 

зв’язку, визначення та їх класифікація. 

Загальна характеристика радіо, супутникового, радіорелейного, 

тропосферного, проводового зв’язку, зв’язку рухомими засобами, способи їх 

організації та характеристика. Зв’язок сигнальними засобами. 

Організація зв’язку в загальновійськовому бою. Завдання зв’язку в 

оборонному та наступальному бою. Тактичні умови, які визначають 
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організацію зв’язку в оборонному та наступальному бою військової 

частини, при форсуванні водної перешкоди. Засоби зв’язку Сухопутних 

військ, їх класифікація та характеристика. Роль різних засобів зв’язку у 

сучасному бою. Бойове застосування підрозділів зв’язку військової частини в 

основних видах бою, їх організаційно-штатна структура, сили та засоби. 

Вузли зв’язку пунктів управління військової частини, їх елементи, склад, 

призначення, організаційно-технічна побудова, розміщення на місцевості. 

Переміщення вузлів зв’язку пунктів управління в ході бою. Бойове 

забезпечення зв’язку. Захист системи, вузлів, ліній і засобів зв’язку від 

радіоелектронного придушення, високоточної зброї, зброї масового 

ураження, звичайною зброєю. Електромагнітна сумісність та заходи щодо її 

забезпечення. Розвідка зв’язку на місцевості, рекогносцировка. Охорона, 

оборона. Обов’язки начальника зв’язку окремої механізованої (танкової) 

бригади, начальника напрямку зв’язку, начальника вузла зв’язку. 

Визначення управління зв’язком. Основний зміст управління зв’язком. 

Система управління зв’язком. Методи, послідовність і зміст роботи 

посадових осіб зі зв’язку при плануванні зв’язку. Основні функції 

управлінської діяльності органів управління зв’язком. Посадові особи зі 

зв’язку: начальник зв’язку, командир підрозділу зв’язку, начальник напрямку 

зв’язку, начальник вузла зв’язку, їх обов’язки. Зміст та порядок роботи 

начальника зв’язку військової частини з планування зв’язку. Планувальні 

документи із зв’язку, їх зміст та порядок розроблення. 

Забезпечення радіозв’язку з вищим командиром (штабом) і організація 

радіозв’язку з підлеглими підрозділами в військовій частині. Забезпечення 

радіозв’язку через інстанцію вгору і вниз. Організація радіозв’язку з 

розвідувальними, РХБ та інженерними підрозділами. Організація 

радіозв’язку в інтересах тилового та технічного забезпечення. Оповіщення 

підрозділів про напад противника. Організація проводового та 

фельд’єгерсько-поштового зв’язку в оборонному бою військової частини. 

Вузол зв’язку пункту управління військової частини. Лінії дистанційного 

управління. Електроживлення елементів вузла зв’язку. Особливості 

організації зв’язку в військовій частині на марші, зустрічному бою, при 

форсуванні водної перешкоди. Вихідні дані для планування зв’язку. Порядок 

усвідомлення завдань, оцінювання обстановки, вироблення пропозицій з 

організації зв’язку до замислу бойових дій, розробки документів із зв’язку. 

Управління зв’язком у ході бою. 

Засоби та порядок забезпечення дистанційного управління 

радіопередавачами на вузлах зв’язку пунктів управління військових частин 

Сухопутних військ. Адаптація у військовому радіозв’язку. Джерела 

електроживлення радіостанцій та радіоприймачів, їх експлуатація і технічне 

обслуговування. Типи акумуляторів, які використовуються у Збройних 

Силах, їх основні технічні характеристики та режими введення в 

експлуатацію. Експлуатація лужних та кислотних акумуляторів. 

Призначення та тактико-технічні характеристики радіостанцій 

тактичної ланки управління, радіорелейних, тропосферних станцій та 
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пристроїв криптографічного захисту інформації. Призначення, склад, 

бойові можливості командно-штабних машин та комплексних апаратних 

зв’язку.  

 

2.2.9. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Захист 

інформації з обмеженим доступом у військах (силах)” 

Вимоги до управління військами, їх характеристика. Система 

управління Збройних Сил України. Роль і місце скритого управління 

військами. 

Основні завдання режимно-секретних органів. Види перевірок стану 

охорони державної таємниці. Що передбачає надання допуску до державної 

таємниці та які обмеження прав передбачається у зв’язку з допуском та 

доступом до державної таємниці. Порядок віднесення інформації до 

державної таємниці.  

Способи, методи та засоби захисту інформації. Класифікація 

автоматизованих систем. Організаційні та технічні заходи, які спрямовані на 

захист інформації. Порядок екстреного знищення секретних документів.  

Завдання та способи комплексної протидії технічним розвідкам. 

Вимоги з протидії щодо озброєння, військової та спеціальної техніки. 

Організація, завдання та функції комплексного технічного контролю.  

Завдання спеціальних органів Збройних Сил України. Ключові 

документи до засобів скритого зв’язку та порядок поводження з ними. 

Класифікація та характеристика документів кодованого зв’язку. Види та 

призначення техніки спеціального зв’язку. Бойова та мобілізаційна 

готовність органів спеціального зв’язку. Технічне забезпечення спеціального 

зв’язку. Зміст плану скритого управління військами (силами).  

 

2.2.10. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Управління інформаційною безпекою у Збройних Силах” 

Роль та функції інформаційної безпеки як складової національної та 

воєнної безпеки держави. 

Загрози інформаційній безпеці України у воєнній сфері (перелік загроз, 

характеристика їх проявів в умовах ведення Російською Федерацією 

“гібридної” війни проти України). 

Інформаційні виклики національній та воєнній безпеці України в 

умовах ведення Російською Федерацією інформаційної кампанії проти 

України. 

Структура, функції системи забезпечення інформаційної безпеки 

України. 

Функції та основні завдання Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України щодо забезпечення 

інформаційної безпеки. 

Характеристика підсистем системи забезпечення інформаційної 

безпеки Міністерства оборони України та Збройних Сил України. 
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Перелік та характеристика завдань підготовки інформаційної 

інфраструктури держави до оборони. 

Склад, основні завдання системи забезпечення кібербезпеки Збройних 

Сил України. Дати визначення основних способів нейтралізації кіберзагроз 

функціонуванню системи управління військами. 

Сутність оцінювання обстановки в інтересах інформаційних дій. 

Порядок визначення цільових аудиторій впливу. 

Вимоги до моніторингу інформаційного простору в інтересах 

інформаційних дій Збройних Сил України. Дати визначення інформаційного 

простору. 

Основні завдання системи стратегічних комунікацій Міністерства 

оборони України та Збройних Сил України. Порядок визначення наративу 

тематики та змісту медійних повідомлень (меседжів). 

Порядок визначення необхідних інформаційних дій при реалізації 

стратегічних комунікацій Збройних Сил України. 

Основні способи нейтралізації шкідливого програмного забезпечення. 

Програмні та технічні заходи забезпечення кібербезпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України. 

Перспективні методи та технології забезпечення кібербезпеки 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України. 

 

2.2.11. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Інформаційно-аналітичне забезпечення органів військового 

управління” 

Нормативно-правова база для створення інформаційно-аналітичного 

забезпечення органів управління ЗСУ.  

Сутність, зміст, принципи організації, вимоги, форми та способи 

здійснення інформаційно-аналітичної діяльності у Збройних Сил України.  

Основне завдання інформаційно-аналітичного забезпечення органу 

військового управління ЗСУ. 

Основні функції інформаційно-аналітичних підрозділів усіх рівнів 

ієрархії органів військового управління ЗСУ. 

Призначення, завдання та структура системи інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності Збройних Сил України. 

Сутність та основні етапи проектування автоматизованих систем 

управління на комп’ютерних мережах. 

Етапи проектування прикладного програмного забезпечення 

автоматизованих систем управління. 

Технічні та програмні засоби організації обміну інформацією в 

комп’ютерних мережах органів управління військами. Вимоги до 

автоматизованих систем управління Збройними Силами України. 

Зміст штабного документу (порядок створення, збереження, 

планування макету, комплексування окремих складових). Особливості 
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оформлення електронних документів у форматі комп’ютерних мереж при 

обміні даними. 

Ресурси комп’ютерної мережі та організація доступу до них посадових 

осіб органу управління.  

Технічні та програмні засоби організації обміну інформацією в 

комп’ютерних мережах систем управління військами.  

Вимоги до сучасних інформаційних технологій колективної обробки 

інформації в комп’ютерних мережах штабів. 

Вимоги до системи електронного документообігу Міністерства 

оборони України. 

Особливості функціонування інформаційно-аналітична система 

“Персонал”. 

Порядок збору, узагальнення, обробки, аналізу та оцінювання 

відомостей, які містяться у доповідях, донесеннях та зведеннях відповідно до 

табеля термінових донесень. 

Завдання комп'ютерних систем підтримки прийняття рішень 

(характеристика процесу прийняття рішень).  

Основні поняття теорії дослідження операцій. Відмінність методів 

дослідження операцій від методів теорії прийняття рішення. 

Основні поняття рішення задач оптимізації багатоетапних операцій.  

Прогнозування, як складова процесу управління військами. Місце 

прогнозування в підготовці прийняття рішення. 

Моделювання бойових дій, як складова процесу планування операцій. 

 

2.2.12. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ 

(сил)” 

Завдання топогеодезичного та навігаційного забезпечення військ (сил), 

порядок виконання, сили і засоби, які залучаються, їх можливості. 

Топографічна розвідка. 

Забезпечення військ (сил) топографічними картами, вимоги до них, 

призначення топографічних карт. Система забезпечення військ (сил) 

топографічними картами. Забезпечення військ (сил) спеціальними картами і 

фотодокументами, їх класифікація, вимоги до них. Забезпечення військ (сил) 

вихідними геодезичними даними, вимоги до них. Забезпечення військ (сил) 

навігаційною інформацією, вимоги до неї. 

Склад і завдання топографічної служби Збройних Сил України. Склад і 

завдання частин топографічної служби безпосереднього підпорядкування. 

Топографічні служби видів Збройних Сил України. 

Основи геодезичних методів топогеодезичної підготовки. Основи 

фотограмметричних методів топогеодезичної підготовки. Основи 

картографічних методів топогеодезичної підготовки. Основи 

геоінформаційних систем військового призначення. 
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2.2.13. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація військово-космічних систем” 

Основи динаміки руху космічних апаратів. Орбіти польоту, елементи 

орбіти, траси польоту космічних апаратів. Рішення основних завдань 

балістико-навігаційного забезпечення управління космічними апаратами. 

Установи і підрозділи військово-космічних формувань. Призначення, 

склад та задачі, що вирішуються. Обов’язки посадових осіб установ і 

підрозділів військово-космічних формувань. 

Вимоги до бойової готовності установ (підрозділів) військово-

космічних формувань. Ступені бойової готовності установ (підрозділів) 

військово-космічних формувань. Ступені готовності засобів наземного 

комплексу управління космічними апаратами. 

Основи оброблення матеріалів від аерокосмічних знімальних систем. 

Програмно-технічні комплекси та звітні інформаційні та інформаційно-

аналітичні документи, які розробляються. Класифікація та основні тактико-

технічні характеристики аерокосмічних знімальних систем. 

Космічні радіолінії передачі командно-програмної інформації. Загальна 

характеристика командної радіолінії передачі командно-програмної 

інформації. Призначення та основні вимоги до командної радіолінії передачі 

командно-програмної інформації. Умови функціонування та особливості 

побудови космічних радіоліній. 

Інформаційно-вимірювальні системи космічних апаратів. Загальні 

технічні вимоги до інформаційно-вимірювальних систем космічних апаратів. 

Основні відомості про параметри руху, які вимірюються за допомогою 

інформаційно-вимірювальних систем космічних апаратів. 

 

2.2.14. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація зв’язку, автоматизація управління та радіотехнічне 

забезпечення” 

Зв’язок, радіотехнічне забезпечення (РТЗ) та автоматизація управління 

(АУ) та їх завдання. Вимоги до зв’язку, РТЗ та АУ і шляхи їх досягнення. 

Принципи організації зв’язку, РТЗ та АУ. Види та роди зв’язку. 

Радіотехнічне забезпечення та його складові частини.  

Загальна характеристика радіо, радіорелейного, тропосферного, 

супутникового, транкінгового, проводового зв’язку та зв’язку рухомими 

засобами. Способи організації різних родів зв’язку. Зв’язок сигнальними 

засобами. Організаційно-технічні заходи щодо забезпечення радіо, 

радіорелейного, тропосферного, супутникового, транкінгового зв’язку в 

умовах радіозавад. 
Радіоконтроль і мета його проведення. Дані зі зв’язку та РТЗ і їх 

характеристика. 
Система зв’язку, РТЗ та АУ. Принципи побудови системи зв’язку, РТЗ 

та АУ. Вимоги до системи зв’язку, РТЗ та АУ і шляхи їх досягнення. 
Дисципліна зв’язку, РТЗ та АУ. Радіомаскування. Основні засоби 
радіоелектронної боротьби противника та їх можливості. 
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Порядок оформлення текстових та графічних документів зі 
зв’язку, РТЗ та АУ. 

Призначення військової частини (підрозділу) зв’язку та РТЗ, склад та 
завдання, що вирішуються. Обов’язки командира військової частини 
(підрозділу) зв’язку та РТЗ. Вимоги до бойової готовності, ступені бойової 
готовності військової частин (підрозділів) зв’язку та РТЗ. Ступені готовності 
засобів зв’язку, РТЗ та АУ.  

Організація бойової підготовки у військових частинах (підрозділах) 
військ зв’язку, РТЗ, автоматизованих та інформаційних систем (А та ІС). 
Стандарти підготовки для стаціонарних і мобільних підрозділів зв’язку та 
РТЗ. Організація і проведення практичних занять на засобах зв’язку та РТЗ. 
Бойові спроможності підрозділів (стаціонарних та мобільних) батальйону 
зв’язку та РТЗ військової частини авіації. Проведення індивідуальної 
підготовки в підрозділах (стаціонарних та мобільних) військ зв’язку, РТЗ, А 
та ІС у відповідності до визначених бойових спроможностей. 

Організація підготовки особового складу і засобів зв’язку, РТЗ та АУ 
до забезпечення польотів (перельотів) авіації. Льотна перевірка засобів 
зв’язку, РТЗ та АУ, організація об’єктивного контролю. Вимоги керівних 
документів щодо забезпечення безпеки польотів. Обов’язки відповідального 
чергового зі зв’язку та РТЗ польотів. Ступені готовності засобів зв’язку та 
РТЗ. 

Організація управління, переміщення підрозділів зв’язку та РТЗ. Зміст 
підготовки підрозділів (стаціонарних та мобільних) батальйону зв’язку та 
РТЗ військової частини авіації до забезпечення польотів (перельотів) авіації.  

Побудова та обладнання основних елементів вузлів зв’язку, РТЗ та АУ 
військової частини авіації. 

Класифікація засобів зв’язку, РТЗ та АУ. Принципи побудови, 
призначення, тактико-технічні характеристики засобів зв’язку, РТЗ та АУ які 
перебувають на озброєнні військ зв’язку, РТЗ, А та ІС. Призначення, склад, 
бойові можливості командно-штабних машин та комплексних апаратних 
зв’язку. 

Види та особливості всебічного забезпечення військ зв’язку, РТЗ, А та 
ІС. 

Види, терміни і організація проведення технічного обслуговування 
засобів зв’язку, РТЗ та АУ. Визначення і класифікація видів ремонту техніки 
зв’язку, РТЗ та АУ. Категорії техніки зв’язку, РТЗ та АУ. 

 
2.2.15. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація інженерно-авіаційного забезпечення” 
Призначення, склад, організаційна структура та завдання авіаційних 

підрозділів. Базування авіаційних підрозділів, вимоги до базування та 
основні тактичні нормативи. Організація розміщення авіаційної техніки та 
авіаційних засобів ураження на аеродромах: основні вимоги до стоянок 
авіаційної техніки, технічних позицій, порядок розміщення авіаційної 
техніки. Експлуатація захисних сховищ. Протипожежний захист. Заходи 
безпеки при роботі на авіаційній техніці. 

Основи забезпечення бойових дій авіації. Основи управління 
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авіаційними підрозділами. Пункти управління та їх завдання. Види 
технічного забезпечення та їх завдання.  

Призначення та завдання інженерно-авіаційного забезпечення бойової 
підготовки авіаційних частин. Організаційна структура інженерно-авіаційної 
служби авіаційної частини. Документація інженерно-авіаційної служби.  

Організація технічної експлуатації та ремонту авіаційної техніки. 
Організація робіт на авіаційній техніці. Види підготовок авіаційної техніки 
до польотів. Регламентні, періодичні та профілактичні роботи на авіаційній 
техніці. Особливості зберігання авіаційної техніки резерву. Особливості 
організації технічної експлуатації авіаційної техніки в бойових умовах.  

Організація інженерно-авіаційного забезпечення польотів.  
Організація експлуатації засобів обслуговування авіаційної техніки 

загального та спеціального використання. Організація отримання, обліку та 
використання інструменту. Організація утримання та використання 
спеціальних автомобілів. 

Призначення та види ремонту авіаційної техніки, сили та засоби 
ремонтного процесу. Особливості виконання військового ремонту у бойових 
умовах. Можливості інженерно-авіаційної служби частин щодо відновлення 
пошкодженої авіаційної техніки. 

Порядок одержання, відправлення в ремонт, обліку, списання та 
розбирання авіаційної техніки. Передача авіаційної техніки. 

Організація забезпечення перебазування авіаційних частин, 
особливості та порядок перебазування інженерно-технічного складу та 
технічного майна. 

Організація інженерно-технічної підготовки особового складу 
авіаційних частин: мета та завдання інженерно-технічної підготовки; методи 
її проведення; порядок введення до строю інженерно-технічного складу; 
підготовка класних спеціалістів; перенавчання на нову авіаційну техніку; 
навчальна база. 

Підтримання надійності авіаційної техніки: чинники, які впливають на 
надійність авіаційної техніки; заходи інженерно-авіаційної служби щодо 
забезпечення безвідмовності авіаційної техніки.  

Підготовка інженерно-авіаційної служби до забезпечення бойових дій. 
Організація інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій авіаційних 
частин. Боєготовність інженерно-технічного складу та авіаційної техніки, 
якими чинниками вона визначається. Заходи інженерно-авіаційного 
забезпечення щодо приведення авіаційної техніки та інженерно-технічного 
складу у бойову готовність. Організація утримання та відновлення справності 
авіаційної техніки в ході приведення військових частин авіації у бойову 
готовність. 

Планування інженерно-авіаційного забезпечення бойових дій. 

Організація роботи інженерно-авіаційної служби в умовах застосування зброї 

масового ураження.  

Організація ведення обліку, списання майна номенклатури служби 

авіаційного озброєння.  

Планування ракетно-технічного забезпечення бойових дій. 

Основні льотно-технічні характеристики літаків, безпілотних літальних 
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апаратів, основних зразків авіаційних засобів ураження, що 

знаходяться на озброєнні авіації Збройних Сил України. 

Використання іноземних матеріально-технічних засобів, позаштатних 

пально-мастильних матеріалів. 

 

2.2.16. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки 

зенітних ракетних військ” 

Технічне забезпечення зенітних ракетних військ (визначення, види 

технічного забезпечення, мета їх організації та здійснення). 

Експлуатація озброєння і військової техніки (визначення), порядок 

введення в експлуатацію озброєння і військової техніки, види експлуатації 

озброєння і військової техніки в залежності від призначення, їх зміст. 

Експлуатація озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ за 

технічним станом (зміст, мета, сутність, види робіт для переведення 

озброєння і військової техніки на експлуатацію за технічним станом, етапи 

експлуатації озброєння і військової техніки за технічним станом порядок 

освоєння експлуатації за технічним станом). Основні показники експлуатації 

озброєння і військової техніки зенітних ракетних військ. 

Ремонт військової техніки зенітних ракетних військ (визначення), види 

ремонту у відповідності до єдиної системи комплексного технічного 

обслуговування і ремонту озброєння і військової техніки (визначення).  

Технічне обслуговування озброєння і військової техніки (призначення, 

види, і періодичність технічного обслуговування). 

Засоби технічного обслуговування і ремонту озброєння і військової 

техніки військових частин зенітних ракетних військ (їх перелік та 

призначення).  

Порядок оцінювання стану озброєння і військової техніки у військовій 

частині зенітних ракетних військ. 

Визначення, склад та завдання зенітних ракетних комплексів (зенітних 

ракетних систем). Основні вимоги до сучасних зенітних ракетних комплексів 

(зенітних ракетних систем). Класифікація зенітних ракетних комплексів, їх 

основні функціональні складові (цільовий та ракетний канали: визначення). 

Основні тактико-технічні характеристики зенітних ракетних комплексів 

(систем), що знаходяться на озброєнні підрозділів зенітних ракетних військ. 

Призначення зенітної керованої ракети, помилки наведення ЗКР на ціль за 

характером та за причинами виникнення. 

Підготовка підрозділів зенітних ракетних військ до заступання на 

бойове чергування. 

Організація бойової підготовки та порядок оцінки її стану у підрозділі 

зенітних ракетних військ. Підготовка та проведення тактичного навчання з 

підрозділом зенітних ракетних військ. Документи, які відпрацьовуються для 

проведення тактичного навчання з підрозділами зенітних ракетних військ.  

Правила розроблення та оформлення графічних бойових документів, 

умовні позначки, що використовуються для нанесення інформації на карти.  
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2.2.17. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація експлуатації та ремонту озброєння та військової техніки 

радіотехнічних військ” 

Побудова, бойові можливості, експлуатація та ремонт основного 

озброєння і військової техніки РТВ. Призначення, склад і основні завдання, 

які вирішуються зразком радіоелектронної техніки (РЕТ). Структурна схема 

зразка РЕТ, завдання, які вирішуються основними його елементами. 

Класифікація РЕТ. Основні тактико-технічні характеристики РЕТ, що 

знаходиться на озброєнні підрозділів РТВ. 

Технічне обслуговування зразка РЕТ: призначення, види, періодичність 

і обсяг технічних обслуговувань зразка РЕТ. Вплив різних факторів на 

надійність роботи апаратури. Характеристика експлуатаційної документації. 

Методи поточного ремонту зразка РЕТ у підрозділі.  

Сили та засоби технічного забезпечення ртб. Організація технічного 

забезпечення ртб у мирний час. Загальні положення щодо організації 

інженерно – радіоелектронного забезпечення радіотехнічних військ. Сили і 

засоби інженерно – радіоелектронного забезпечення РТВ.  

Розроблення плануючих документів з технічної експлуатації РЕТ у 

службі озброєння ртбр. 

Експлуатація та ремонт військової техніки РТВ (визначення, основні 

етапи експлуатації). Види ремонту у відповідності до єдиної системи 

комплексного технічного обслуговування і ремонту ОВТ. Організація 

поточного ремонту зразка озброєння у підрозділі.   

Організація військового ремонту ОВТ РТВ. Ремонтне виробництво і 

виробничий процес військового ремонту ОВТ в частині РТВ. Типові процеси 

військового ремонту ОВТ РТВ. Організація військового ремонту ОВТ в ході 

бойового застосування військової частини РТВ. Система капітального 

ремонту ОВТ РТВ. Основи функціонування системи капітального ремонту 

ОВТ в ЗС України. Особливості капітального ремонту РЕТ РТВ. Показники 

якості військової продукції та їх забезпечення. 

Основні положення тактики РТВ (призначення та завдання РТВ, 

принципи бойового застосування РТВ, радіолокаційне поле та його 

параметри, бойові можливості РТВ, радіолокаційна розвідка, способи 

обробки та видачі радіолокаційної інформації). 

Засоби повітряного нападу (класифікація та бойові можливості). 

 

2.2.18. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація аеродромно-технічного та інженерно-аеродромного 

забезпечення” 
Призначення, види та завдання тилового забезпечення військових 

частин авіації. Організація тилу військової частини авіації. Завдання 

підрозділів та служб тилу військової частини авіації. Основні завдання 
аеродромно-технічного забезпечення військових частин авіації. Заходи, що 

проводяться в тилу військової частини авіації щодо забезпечення безпеки 

польотів та попередження дорожньо-транспортних пригод. Організація 
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протипожежної охорони у військових частин авіації.  

Основні завдання інженерно-аеродромного забезпечення. Класифікація 

аеродромів авіації Збройних Сил України. Характеристика аеродрому як 
об’єкта оборони. Мета та завдання наземної оборони аеродромів. 

Розташування об’єктів військової частини авіації на аеродромі. Заходи щодо 

підтримання аеродромів у постійній експлуатаційній готовності. Види 
ремонту аеродромів та їх характеристика.  

Заходи, які проводять в підрозділах та службах тилу при приведенні 

військових частин авіації в бойову готовність. Перелік заходів переведення 

військових частин забезпечення життєдіяльності на функціонування в 
умовах особливого періоду. 

Організація аеродромно-технічного забезпечення польотів військових 

частин авіації. Вимоги керівних документів щодо контролю засобів 
наземного забезпечення польотів, якості матеріальних засобів перед 

допуском їх до застосування. Основні завдання забезпечення пально-

мастильними матеріалами. Основні завдання продовольчого забезпечення, 
порядок забезпечення речовим майном та лазнево-прального 

обслуговування. Порядок видачі матеріальних засобів в авіаційні підрозділи. 

Загальні положення про перевезення військ залізничним та повітряним 
транспортом. Організація управління та забезпечення маршу автомобільних 

колон військової частини авіації при переміщенні на оперативний аеродром. 

Основні документи, які розробляються у штабі військової частини авіації на 
організацію й здійснення маршу наземного ешелону. 

Завдання та організаційна структура автомобільної та електрогазової 

служби. Елементи автомобільного парку та їх обладнання. Вимоги керівних 
документів щодо планування та організації експлуатації і ремонту 

автомобільної та електрогазової техніки. 

Засоби забезпечення літальних апаратів газами. Газодобувні станції. 
Установки для заправки і транспортування газів. Установки для газифікації і 

стиснення газів. Установки для зарядки газами. 

Засоби електропостачання і запуску літальних апаратів. Аеродромні 
рухомі електроагрегати. Централізовані системи електропостачання літаків. 

Засоби заправки літаків пальним і рідинами. Засоби для перевірки і 

дозаправки гідросистем літальних апаратів. Заправники пальним. Заправники 

маслом і спеціальними рідинами. Кондиціонери і підігрівачі. 
Засоби підготовки аеродромів до польотів. Засоби механізації, які 

застосовуються на аеродромі. Аеродромні засоби пожежогасіння. 

Засоби для зарядки авіаційних акумуляторних батарей.  
Особливості використанні, технічного обслуговування, ремонту й 

евакуації автомобільної та електрогазової техніки. 

 

2.2.19. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Застосування та управління діями військових частин та установ 

матеріально-технічного забезпечення” 

Призначення, види та завдання матеріально-технічного (логістичного) 

забезпечення. Сили та засоби матеріально-технічного (логістичного) 
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забезпечення частин Повітряних Сил.  

Військові частини та установи логістики Повітряних Сил. Призначення 

та завдання об’єднаного центру матеріально-технічного забезпечення, 

авіаційної комендатури, окремого інженерно-аеродромного батальйону, 

арсеналу ракетного озброєння і боєприпасів. 

Призначення та завдання озброєння та інженерно-авіаційної служби 

авіаційної бригади. Призначення та завдання служб озброєння зенітної 

ракетної бригади (полку). Призначення та завдання служб озброєння 

радіотехнічної бригади. Основні типи озброєння та військової техніки частин 

Повітряних Сил. 

Призначення та завдання тилу авіаційної бригади. Призначення та 

завдання тилу зенітної ракетної бригади (полку). Призначення та завдання 

тилу радіотехнічної бригади. Завдання підрозділів та служб тилу військових 

частин Повітряних Сил.  

Класифікація аеродромів авіації Збройних Сил України. Розташування 

об’єктів військової частини авіації на аеродромі. Заходи щодо підтримання 

аеродромів у постійній експлуатаційній готовності.  

Заходи, які проводять в підрозділах та службах тилу при приведенні 

військової частини авіації в бойову готовність. Перелік заходів переведення 

військових частин забезпечення життєдіяльності на функціонування в 

умовах особливого періоду. 

Військові запаси матеріальних засобів, їх призначення, розміри, 

ешелонування, розподілення і джерела поповнення. 

Організація матеріального забезпечення військових частин Повітряних 

Сил. Заходи, що проводяться в бригаді (полку) щодо матеріального 

забезпечення заходів бойової підготовки військ. Порядок видачі 

матеріальних засобів в підрозділи. Основні завдання продовольчого 

забезпечення, порядок забезпечення речовим майном та лазнево-прального 

обслуговування. Норми забезпечення речовим майном солдатів, сержантів і 

офіцерів Збройних Сил України. 

Загальні положення про перевезення військ автомобільним, залізничним 

та повітряним транспортом. Завдання та організаційна структура 

автомобільної служби військової частини. Елементи автомобільного парку та 

їх обладнання. Вимоги керівних документів щодо планування та організації 

експлуатації і ремонту автомобільної техніки. 

Організація підвезення матеріальних засобів у військові частини та 

підрозділи (у мирний час). Порядок приймання, обліку і видачі матеріальних 

засобів. Транспортні засоби підвезення військової частини. Призначення і 

тактико-технічні характеристики автомобілів, причепів, автоцистерн та 

автопаливомаслозаправників. Норми навантаження боєприпасів, пального, 

продовольства і речового майна на автомобілі та причепи.  

Засоби забезпечення техніки пальним та їх характеристика. 

Засоби продовольчої служби та їх характеристика. 
 



 130 

2.2.20. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 
“Організація інженерного забезпечення бойових дій військ (сил)” 

Мета, завдання і заходи щодо інженерного забезпечення військ (сил) у 
загальновійськовому бою. 

Сутність інженерного забезпечення бойових дій військ, його місце 
серед інших видів бойового забезпечення, вимоги, що до нього ставляться. 
Основні завдання інженерного забезпечення бойових дій військ, сили та 
засоби, які залучаються для виконання завдань інженерного забезпечення в 
основних видах бою. Найважливіші принципи інженерного забезпечення та 
принципи бойового застосування інженерних військ. 

Основи бойової мобілізаційної готовності інженерних військ та 
інженерної підготовки військових частин (підрозділів) родів військ. 

Обов’язки начальника інженерної служби бригади щодо організації 
інженерного забезпечення бойових дій військ. 

Інженерне обладнання смуги оборони бригади, черговість, строки, 
обсяги. Вміння показати дії загальновійськових та інженерних військ 
схемою. 

Організація інженерного забезпечення загальновійськових частин 
(підрозділів) у наступі. Інженерне забезпечення підготовки та ведення 
наступу бригадою. 

Форми, зміст та порядок відпрацювання основних документів, 
планування та організації інженерного забезпечення бойових дій 
загальновійськових частин (підрозділів) у різноманітних видах бою. 

Організація взаємодії і виконання завдань інженерного забезпечення на 
місцевості. Управління військовими частинами (підрозділами) інженерних 
військ. 

Основи організації і ведення інженерної розвідки. Організація 
виконання завдань інженерної розвідки в основних видах бою бригади 
(оборона, наступ) та пересуванні бригади. 

Інженерне забезпечення форсування бригадою водної перешкоди. 
Потреба бригади в інженерних силах і засобах. Організація інженерного 
забезпечення зустрічного бою. Організація інженерного забезпечення 
загальновійськових частин (підрозділів) на марші. Призначення військових 
частин (підрозділів) інженерних військ, їх склад і бойові можливості, 
принципи бойового застосування. 

 

2.2.21. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 
“Організація радіаційного, хімічного та біологічного захисту військ 
(сил)” 

Мета, завдання і заходи РХБ захисту військ (сил) в основних видах 

бою. 

Організація РХБ захисту  військової частини (підрозділу) під час 

підготовки до бойових дій. Порядок і зміст роботи начальника служби РХБ 

захисту військової частини (підрозділу) при організації РХБ захисту. 

Перелік, структура і зміст плануючих документів із РХБ захисту військової 

частини (підрозділу) в основних видах бою. 
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Призначення військового підрозділу військ РХБ захисту, її 

склад і можливості. Послідовність і зміст роботи командира військового 

підрозділу при організації бойових дій. Зміст рішення командира військового 

підрозділу військ РХБ захисту на виконання завдань за призначенням. 

Структура бойового наказу командира військового підрозділу військ РХБ 

захисту. 

Мета, завдання і заходи технічного забезпечення РХБ захисту військ. 

Організація технічного забезпечення РХБ захисту військ. 

Озброєння РХБ захисту військ. Призначення, ТТХ і порядок 

використання технічних засобів для здійснення завдань РХБ захисту. 

Вимоги нормативно-правових документів щодо екологічної безпеки у 

військах. Організація екологічної безпеки у військовій частині в мирний час. 

Обов’язки посадових осіб військової частини з охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

2.2.22. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація ракетно-технічного та артилерійсько-технічного 

забезпечення” 

Сутність та завдання ракетно-технічного забезпечення (РТЗ).  

Сутність та завдання артилерійсько-технічного забезпечення (АТЗ). 

Сили та засоби ракетно-технічного та артилерійсько-технічного 

забезпечення,  їх характеристика. 

Класифікація запасів ракет і боєприпасів (РіБ) за призначенням і 

належністю до певного рівня забезпечення (місць утримання). Класифікація 

запасів РіБ за цільовим призначенням та порядком витрат. Норми 

накопичення, утримання та ешелонування непорушних запасів ракет і 

боєприпасів. Військові запаси РіБ, їх ешелонування та джерела поповнення. 

Експлуатація ракетно-артилерійського озброєння (РАО). Загальні 

положення. Єдина система комплексного технічного обслуговування та 

ремонту. Види технічного обслуговування та їх характеристика 

(призначення, періодичність проведення, сили та засоби, що залучаються, 

основні роботи, що виконуються). Планування експлуатації РАО та облік 

витрат ресурсу. Категорування РАО, РіБ. 

Отримання, введення в експлуатацію, облік, передача та списання РАО. 

Порядок подання рекламацій. Організація технічного обслуговування РАО, 

РіБ в підрозділі, частині. Організація контролю технічного і якісного стану 

РАО в підрозділі і частині. Порядок експлуатації РАО в різних умовах. 

Вимоги керівних документів щодо організації зберігання РАО, РіБ у 

військах. Вимоги до місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів. 

Організація транспортування РАО, РіБ. 

Консервація і розконсервація озброєння, стрілецької зброї. 

Консерваційні матеріали, загальна характеристика, класифікація, вимоги, 

основні властивості, область застосуванні і термін зберігання. 

Відновлення РАО. Складові частини відновлення РАО. Види ремонту 

та їх характеристики (призначення, періодичність проведення, якими силами 
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та засобами проводяться основні роботи, що виконуються). Способи 

та методи ремонту РАО. Організація військового ремонту РАО в 

стаціонарних умовах. Пости, ділянки і приміщення пункту технічного 

обслуговування і ремонту. Основне обладнання пункту технічного 

обслуговування та ремонту. Порядок здавання РАО в ремонт і отримання з 

ремонту. Планування, облік і звітність при військовому ремонті. Організація 

ремонту РАО в польових умовах. Призначення, основне технологічне 

обладнання та тактико-технічні характеристики уніфікованого комплекту 

ремонтних засобів ПМ 2-70, ДАРМ-70. Призначення, основне технологічне 

обладнання та тактико-технічні характеристики рухомих засобів технічного 

обслуговування, ремонту та евакуації ОВТ (МРС-АР, МРС-ОР, МРМ, ОП, 

ОЭ, Н-1-Л, МТО-В, МРТС, 9В871-2, 9В862, 9В863, 9В866, 9В921, ТРМ-80, 

БРЕМ-1, БРЕМ-2, СРЗ-А, МТО-АТ, МТО-АТГ, МТО-4ос, МРС-АТ, ПАРМ-1, 

КЕТ-Л, МТО-І, МРІВ). 

Озброєння та військова техніка. Теоретичні основи будови та основні 

тактико-технічні характеристики РАО (Д-30, 2С1, 2С3, 9К22 "Тунгуска", 

9К35 "Стріла-10", 9К38 "Ігла", 9К310 "Ігла-1", ЗУ-23-2, 2С12, 2С9, 2Б9М, 

БМ-21, МТ-12, 9П148, 9П149, АГС-17, РПГ-7В). 

 

2.2.23. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація танко-технічного та автотехнічного забезпечення” 

Експлуатація ОВТ. Основні етапи експлуатації ОВТ. Забезпечення 

військ ОВТ. Отримання, введення в експлуатацію, облік, передача та 

списання ОВТ. Порядок подання рекламацій. Класифікація ОВТ за групами 

експлуатації. Вимоги керівних документів по нормам витрат ресурсу ОВТ. 

Планування експлуатації ОВТ та облік витрат ресурсу. Категорування ОВТ. 

Вимоги керівних документів та загальні положення по технічному 

обслуговуванню ОВТ. Види технічного обслуговування та їх характеристики 

(призначення, періодичність проведення, сили та засоби, що залучаються, 

основні роботи, що виконуються). Вимоги керівних документів по організації 

зберігання ОВТ у військах. Організація перевірки стану ОВТ. Періодичність 

перевірок стану ОВТ посадовими особами. Організація транспортування 

ОВТ. Обладнання стаціонарних і польових парків та їх елементів. 

Внутрішній порядок у парку. Організація проведення паркового та парко-

господарського дня. Вимоги керівних документів до місць зберігання 

стрілецької зброї та боєприпасів. 

Відновлення ОВТ. Складові частини відновлення ОВТ. Види ремонту 

та їх характеристики (призначення, періодичність проведення, якими силами 

та засобами проводяться основні роботи, що виконуються ). Способи та 

методи ремонту ОВТ. Організація військового ремонту ОВТ в стаціонарних 

умовах. Пости, ділянки і приміщення пункту технічного обслуговування і 

ремонту. Основне обладнання ПТОР.  Порядок здавання ОВТ в ремонт і 

отримання з ремонту. Планування, облік і звітність при військовому ремонті. 

Організація ремонту ОВТ в польових умовах. Призначення, основне 

технологічне обладнання та тактико-технічні характеристики рухомих 
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засобів технічного обслуговування, ремонту та евакуації ОВТ (МРС-АР, 

МРМ, ОП, ОЭ, МТО-80, ТРМ-80, БРЕМ-1, БРЕМ-2, СРЗ-А, МТО-АТ, МТО-

АТГ, МТО-4ос, МРС-АТ, ПАРМ-1, КЕТ-Л, МТО-І, МРІВ). 

Озброєння та військова техніка. Класифікація ОВТ. Теоретичні основи 

будови та основні тактико-технічні характеристики озброєння та військової 

техніки Сухопутних військ (Т-64БВ, БМП-1, БМП-2, БТР-70, БТР-80, 

 ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-4320, КамАЗ-4310, КрАЗ-260, МТ-ЛБ).  

 

2.2.24. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація метрологічного забезпечення військ (сил)” 

Призначення вимірювань параметрів технічних засобів ОВТ. Фізичні 

основи вимірювань. Види, засоби і методи вимірювань. Похибки вимірювань 

та їх класифікація. Поняття невизначеності вимірювань. Метрологічні 

характеристики засобів вимірювальної техніки військового призначення. 

Засоби для радіоелектронних вимірювань та їх метрологічне обслуговування.  

Засоби для вимірювань електричних і магнітних величин та їх метрологічне 

обслуговування. Засоби для теплофізичних вимірювань та їх метрологічне 

обслуговування. Засоби для вимірювання тиску та їх метрологічне 

обслуговування. Міри і прилади вимірювання витрат та об'єму рідин і газів, 

їх метрологічне обслуговування. Засоби для вимірювання маси та їх 

метрологічне обслуговування. Засоби для вимірювання механічних 

властивостей матеріалів, сили, твердості та їх метрологічне обслуговування. 

Засоби для вимірювання часу і параметрів руху та їх метрологічне 

обслуговування. Міри та прилади для вимірювання геометричних величин, їх 

метрологічне обслуговування. Засоби для оптико-фізичних вимірювань, їх 

повірка та калібрування. Прилади медичного призначення, їх повірка та 

калібрування. Вимірювально-інформаційні системи та їх метрологічне 

обслуговування. 

Постачання вимірювальної техніки. Приймання та особливості обліку 

вимірювальної техніки. Технічне обслуговування вимірювальної техніки. 

Зберігання і транспортування вимірювальної техніки. Категорування 

вимірювальної техніки. Списання вимірювальної техніки. Застосування 

військових засобів вимірювальної техніки військового призначення (ЗВТВП). 

Ремонт ЗВТВП. Калібрування (повiрка) ЗВТВП. Метрологічне 

обслуговування ОВТ. Планування і звітність з метрологічного забезпечення. 

Організація роботи виїзних метрологічних груп. Вимоги до розміщення 

військових метрологічних лабораторій. Особливості розміщення обладнання 

військових метрологічних лабораторій за видами вимірювань. Порядок 

формування та використання обмінних фондів ЗВТВП. Порядок 

застосування калібрувальних тавр. Призначення, основне технологічне 

обладнання та тактико-технічні характеристики пересувних засобів 

метрологічного забезпечення (ПЛВТ А2-3, ПЛВТ УА2-4 А/Б, ПЛВТ А3-2, 

ПЛВТ АРМ, КРВЛ-2, КВП-У1). 

Організаційні та науково-методичні основи державної стандартизації. 

Основні завдання стандартизації у воєнній сфері. Класифікація та кодування 
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техніко-економічної інформації. Каталогізація оборонної продукції. 

Основи кваліметрії. Оцінювання якості вимірювальної техніки. 

 

2.2.25. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація тилового забезпечення військових частин (за видами та 

родами військ і сил)” 

Військовий тил, призначення і завдання військового тилу, вимоги до 

нього. 

Підготовка військового тилу. Заходи завчасної та безпосередньої 

підготовка військового тилу. 

Розміщення та переміщення підрозділів військового тилу. Шляхи 

підвезення та евакуації (колонні шляхи), їх призначення, підготовка та 

підтримання у проїжджому стані.  

Організація захисту, охорони та оборони підрозділів тилу. 

Матеріальне забезпечення підрозділів при підготовці та в ході ведення 

бою. Порядок забезпечення підрозділів різними матеріальними засобами. 

Потреба підрозділів у матеріальних засобах. Розрахунково-постачальні 

одиниці, їх призначення і характеристика. Бойовий комплект, заправка  

основних типів озброєння, бойових та транспортних машин механізованого 

батальйону, дободача продовольства. 

Військові запаси матеріальних засобів, їх призначення, розміри, 

ешелонування, ділення і джерела поповнення. Непорушний 

(незнижувальний) запас матеріальних засобів як частина військових запасів, 

його розміри по боєприпасах, пальному і продовольству. 

Забезпечення частин і підрозділів водою. Норми витрати води на різні 

потреби на одну людину і одиницю техніки. 

Призначення, склад, завдання і можливості взводу матеріального 

забезпечення механізованого (танкового) батальйону. Призначення, склад, 

завдання, технічне оснащення та можливості підрозділів взводу 

матеріального забезпечення мб (тб) (автомобільних відділеннь, 

господарського відділення). Призначення, склад, завдання, технічне 

оснащення та можливості підрозділів матеріального забезпечення військової 

частини (речової ремонтної майстерні, польової лазні, їдальні). 

Розміщення функціональних підрозділів взводу матеріального 

забезпечення (батальйонного пункту заправки, батальйонного продовольчого 

пункту) мб (тб) на місцевості, вимоги до районів розміщення, обладнання 

районів. Тактико-тилові нормативи розміщення підрозділів взводу 

матеріального забезпечення.  

Дії функціональних підрозділів взводу матеріального забезпечення щодо 

організації заправки техніки мб (тб) та харчування особового складу при 

підготовці і в ході ведення оборонного (наступального) бою та на марші. 

Організація утримання та зберігання установлених запасів пального, 

продовольства в мб (тб), порядок їх витрати та поповнення.  

Обов’язки командира, начальника штабу і заступника командира з тилу 

щодо управління тилом батальйону (дивізіону). 
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Тилове забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) в оборонному 

бою. Підготовка тилу. Розміщення і переміщення підрозділів тилу, вибір, 

використання наявних доріг (колонних шляхів) для підвезення та евакуації. 

Організація захисту, охорони та оборони тилу. Підготовка району 

розміщення підрозділів тилу в інженерному відношенні та його обладнання, 

обсяг земляних робіт. 

Матеріальне забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) під час 

підготовки до обороннрго бою. Накопичення запасів матеріальних засобів, 

організація підвезення матеріальних засобів, технічне обслуговування, 

ремонт спеціальних транспортних засобів і похідних кухонь. 

Матеріальне забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) в ході 

ведення оборонного бою. Організація підвезення матеріальних засобів, 

заправка машин пальним, поповнення запасів боєприпасів, забезпечення 

особового складу гарячою їжею, ремонт та евакуація пошкодженої техніки 

тилу. Управління тилом. 

Тилове забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) у 

наступальному бою. Підготовка тилу. Розміщення і переміщення підрозділів 

тилу. Вибір, використання наявних доріг (колонних шляхів) для підвезення 

та евакуації. Заходи щодо захисту, оборони і охорони підрозділів тилу 

батальйону (дивізіону) під час підготовки і у ході наступального бою. 

Матеріальне забезпечення підрозділів батальйону в ході ведення 

наступального бою. Організація підвезення матеріальних засобів, заправка 

техніки пальним, поповнення запасів боєприпасів, забезпечення особового 

складу гарячою їжею, ремонт та евакуація пошкодженої техніки тилу. 

Управління тилом.  

Тилове забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) на марші. 

Завдання тилу у ході здійснення батальйоном (дивізіоном) маршу. Побудова 

колони підрозділів тилу на марші. Потреба в пальному і організація заправки 

техніки батальйону (дивізіону). Забезпечення особового складу гарячою 

їжею. Технічне обслуговування, ремонт та евакуація пошкодженої техніки 

тилу. Управління тилом. 

Тилове забезпечення підрозділів батальйону (дивізіону) у зустрічному 

бою. Завдання тилу. Розміщення і переміщення підрозділів тилу. 

Використання колонних шляхів і доріг для підвезення і евакуації; захист, 

охорона та оборона тилу. Можливі витрати боєприпасів і пального та 

організація поповнення їх у підрозділах. Ремонт та евакуація техніки тилу. 

Управління тилом. 

Військове господарство. Організація і ведення військового господарства. 

Склад військового господарства і його основні завдання. 

Обов’язки командирів частин і підрозділів, їх заступників, начальників 

служб щодо організації і ведення військового господарства. Підготовка 

об’єктів господарського призначення до роботи у зимових умовах. Загальні 

протипожежні заходи, які проводяться у частинах і підрозділах. Контроль 

господарської діяльності частини і підрозділу. Матеріальна відповідальність 

військовослужбовців, робітників і службовців за збитки, заподіяні державі. 
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Матеріальне і торговельно- побутове забезпечення частин і 

підрозділів у мирний час. Порядок забезпечення підрозділів матеріальними 

засобами у мирний час. Джерела поповнення і порядок відпускання 

матеріальних засобів. 

Організація підвезення матеріальних засобів у частини та підрозділи (у 

мирний час). Порядок приймання, обліку і видачі матеріальних засобів. 

Норми забезпечення речовим майном солдатів, сержантів і офіцерів 

Збройних Сил України. 

Заправка машин у військовій частині. Порядок документального 

оформлення витрат пального. Заходи щодо зберігання отруйних технічних 

речовин. 

Порядок забезпечення матеріальними засобами підрозділів, 

розташованих окремо від своєї частини. 

Ротне господарство. Основні завдання та організація ротного 

господарства. Обов’язки начальників служб тилу щодо організації і ведення 

ротного господарства. Приміщення роти, їх призначення, обладнання, 

утримання, опалення, провітрювання та освітлення. Обов’язки осіб добового 

наряду щодо утримання приміщень і території, що закріплена за 

підрозділами. Отримання, організація зберігання, експлуатації техніки та 

майна роти. Порядок клеймування речового майна. Заходи щодо зберігання і 

ефективного використання матеріальних засобів у підрозділах. Приймання та 

здавання ротного господарства командиром і старшиною роти. 

Технічні засоби служб тилу. Призначення і тактико-технічні 

характеристики автомобілів ГАЗ-66, ЗІЛ-131, УРАЛ-4320, УРАЛ-43202, 

КАМАЗ-5320, КАМАЗ-4310, КРАЗ-255Б, КРАЗ-260М, КРАЗ-6322, КРАЗ-

5233 та причепів І-АП-0,5, І-АП-1,5, 2-ПН-4м, 2-П-8. 

Призначення і тактико-технічні характеристики засобів транспортування 

та заправки пальним: автоцистерн АЦ-4,3-131, АЦ-5,5-4320, АЦ-8,5-255Б, 

АЦ-10-260; автопричепів ПЦ-4,2, ПЦ-6,7; автопаливомаслозаправників 

АПМЗ-5,0-4320, АПМЗ-5,5-4310.  

Норми навантаження боєприпасів, пального, продовольства і речового 

майна на автомобілі та причепи. Технічні характеристики обладнання, що 

використовується для виконання вантажувально-розвантажувальних робіт. 

Засоби перекачки пального. Призначення і короткі тактико-технічні 

характеристики ПСП-75, ПСП-160, МНУП-80, МНУМ-14. Основні правила 

їх експлуатації. 

Пальнозаправні колонки, їх типи, тактико-технічні характеристики.  

Польові заправні пункти пального ПЗП-10, ПЗП-14, ПЗП-20, їх 

призначення і тактико-технічні характеристики. Призначення і тактико-

технічні характеристики резервуарів МР-4, МР-6. Бочки і бідони, їх 

номенклатура, короткі тактико-технічні характеристики. 

Технічні засоби приготування і транспортування гарячої їжі у польових 

умовах, їх призначення і короткі тактико-технічні характеристики: кухні 

автомобільні ПАК-200, ПАК-200М, причепні КП-125, КП-130; переносні КО-
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75, МК-10, МК-30, КП-20; кип’ятильники ПНК-2; плити 

причіпні ПП-170; плити переносні ПП-40; термоси ТВН-12,ТН-36. 

Технічні засоби підвезення продовольства і води, їх призначення і 

короткі тактико-технічні характеристики: автомобілі-фургони хлібні АФХ-

53, ізотермічні АФІ-53 та комбіновані АФК-53; причіпні ЦВ-1,2 і переносні 

ЦВ-4, ЦВ-3 цистерни для води; автоводоцистерни АЦХТ-4,5, АЦХТ-5, АВЦ-

1,7. 

Майстерня для ремонту речового майна військової частини, її 

обладнання. Призначення, будова і тактико-технічні характеристики 

похідних швейних машин 322м, 323 і 378 класів.  

Польова лазня, її обладнання. Призначення, будова і тактико-технічні 

характеристики ДДА-66, ДДА-2, ДДА-3, ДДП-2.  

 

2.2.26. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Економіка 

та фінансове забезпечення військ (сил)” 

Економіка Збройних Сил України. Економіка Збройних Сил України як 

складова оборонної економіки держави. Господарський механізм економіки 

Збройних Сил України та ефективність його функціонування. Сутність, 

структура та джерела задоволення воєнно-економічних потреб. Управління 

воєнно-економічними ресурсами. 

Оборонний бюджет держави. Фіскальна політика та державний 

бюджет. Витрати на оборону в Україні. Особливості функціонування 

механізму складання оборонного бюджету. 

Воєнно-економічна інтеграція країн блоку НАТО. Воєнно-економічна 

інтеграція України у світове товариство. 

Економічні потреби локальних війн і збройних конфліктів. Оптимізація 

економічного забезпечення Збройних Сил України в можливих обмежених 

війнах і регіональних конфліктах. Воєнно-технічна політика України. 

Поняття, предмет, зміст, завдання і принципи воєнно-економічного 

аналізу та інформаційна база його організації. Характеристика і способи 

визначення показників корисного ефекту. Методи визначення витрат щодо 

рішень, які приймаються у військовій сфері. Поняття витрат, їх класифікація 

та загальна характеристика методів визначення. Визначення одночасових 

вартісних показників. Визначення поточних вартісних показників. Методи 

воєнно-економічного обґрунтування рішень у військовій сфері. Загальна 

характеристика методів. Зміст методу порівняльного оцінювання варіантів. 

Економічна ефективність організаційно-технічних заходів. Воєнно-

економічний аналіз процесу підготовки особового складу. Методика воєнно-

економічного аналізу навчання, бою, операції. 

Сутність і організація економічної та господарської діяльності у 

військах (силах). Господарська діяльність з метою отримання додаткових 

джерел фінансування. Види господарської діяльності, якими дозволено 

займатися в Збройних Силах України, та порядок їх здійснення. Порядок 

обліку і використання коштів, отриманих від господарської діяльності. 
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Основні напрямки удосконалення економічної та господарської 

діяльності у військах (силах). 

Фінансове забезпечення військової частини (з’єднання). Сутність 

фінансового забезпечення військової частини (з’єднання), його складові 

елементи і місце серед інших видів забезпечення. 

Принципи фінансового забезпечення, поняття фінансової дисципліни, 

основні вимоги та відповідальність за її дотримання, складові елементи 

фінансової дисципліни. Розпорядники коштів за кошторисом Міністерства 

оборони України, їх обов’язки, права та відповідальність. Фінансові органи 

розпорядників бюджетних коштів. Основні завдання фінансово-

господарської діяльності. Обов’язки забезпечувального фінансового органу 

стосовно військових частин, які зараховані до нього на фінансове 

забезпечення. Обов’язки, відповідальність та права посадових осіб військової 

частини щодо ведення фінансового господарства. Джерела фінансового 

забезпечення військової частини, їх класифікація. Кошти загального фонду. 

Кошти спеціального фонду. 

Фінансове планування, порядок витребування та використання 

бюджетних асигнувань. Завдання фінансового планування у військовій 

частині. Принципи фінансового планування у військовій частині. 

Послідовність здійснення фінансового планування у військовій частині 

відповідно до вимог бюджетного законодавства. Учасники процесу 

фінансового планування у військовій частині. Обов’язки та відповідальність 

начальників служб у процесі фінансового планування. Основні фінансово-

планові документи, які використовуються військовою частиною у процесі 

фінансового планування для витребування і використання коштів. Підстави 

для складання кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, 

плану асигнувань спеціального фонду державного бюджету (за винятком 

власних надходжень військової частини) та зведених показників 

спеціального фонду кошторису у військовій частині. Організація роботи 

щодо визначення потреби військової частини в коштах на рік, що планується. 

Планування надходжень коштів від господарської діяльності та інших 

власних надходжень військових частин. Витребування грошових коштів 

військовою частиною. Уточнення планів діяльності військової частини на 

підставі затверджених кошторисів і планів асигнувань. Порядок внесення 

змін до кошторисів та планів асигнувань. Контроль відповідних установ 

Державного казначейства України за здійсненням видатків, відповідністю їх 

обсягів розмірам, визначеним у кошторисах і планах асигнувань 

розпорядників коштів. Взяття зобов’язань військовою частиною щодо 

видатків. Уточнення потреби у коштах на наступний місяць. 

Казначейське обслуговування виконання кошторисів військових 

частин. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства 

України та здійснення безготівкових розрахунків. Порядок отримання 

готівки та її зберігання. 

Організація будівництва і капітального ремонту у військовій частині, 

що виконуються господарським способом. Обов`язки посадових осіб щодо їх 
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проведення. Планування і фінансування будівництва і 

капітального ремонту, що виконуються військовими частинами 

господарським способом, та їх матеріальне забезпечення. Облік та звітність 

щодо будівництва і капітального ремонту, які здійснюються господарським 

способом. Місце і роль фінансових органів по контролю за будівництвом та 

капітальним ремонтом, що здійснюються господарським способом. 

Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти та здійснення 

розрахунків за укладеними військовою частиною договорами. Основні етапи 

закупівлі. Тендерний комітет, права та обов’язки його членів. Укладання 

трудової угоди із фізичними особами. Роль і місце фінансових органів при 

укладанні договорів та трудових угод. Здійснення контролю щодо оплати 

договорів, отриманих матеріалів, виконаних робіт, наданих послуг.  

Порядок використання коштів. Виплата грошового забезпечення та 

заробітної плати. Відшкодування витрат на службові відрядження.  

Порядок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) військовими 

частинами Збройних Сил України.  

Порядок організації роботи у військовій частині щодо утримання та 

обліку розрахунків за аліментами.  

Порядок зарахування військової частини на фінансове забезпечення.  

Порядок ліквідації фінансового господарства військової частини. 

Фінансове забезпечення військової частини при зміні дислокації. 

Обов’язки військової частини у зв’язку з закінченням бюджетного 

року. 

Бухгалтерський облік і фінансова звітність. Головні завдання 

бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ. Первинні документи бухгалтерського обліку. Регістри 

бухгалтерського обліку. Книги бухгалтерського обліку. Порядок складання 

та подання місячної, квартальної та річної фінансової звітності. Склад 

фінансової звітності. 

Діловодство фінансової служби, облік бланків суворого обліку та 

керівних документів. Документи фінансової служби. Фінансовий контроль. 

Суб’єкти фінансового контролю. Відповідальність за бюджетні 

правопорушення. Внутрішній фінансовий контроль. Інвентаризації 

військового майна, грошових коштів, розрахунків та інших статей балансу. 

Особливості фінансового господарства кораблів Військово-Морських 

Сил Збройних Сил України. Особливості фінансового господарства 

військової частини, яка входить до складу українських миротворчих 

контингентів. 

Грошове забезпечення військовослужбовців. Види грошового 

забезпечення та їх характеристика. Правила виплати окладів за посадами 

особам офіцерського складу, солдатам, сержантам і старшинам, які 

комплектуються військовослужбовцями за контрактом, 

військовослужбовцям строкової служби. Правила виплати окладів за 

військові звання військовослужбовцям. Правила виплати окладів грошового 
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утримання військовослужбовцям за час тимчасового виконання 

обов'язків за посадою, у зв’язку з переходом військової частини на новий 

штат, за періоди знаходження у розпорядженні, за час хвороби, усуненим від 

посад, тим, які перебувають під арештом та в дисциплінарних частинах, у 

разі смерті (загибелі ) військовослужбовця. 

Правила виплати надбавки за вислугу років. Розміри надбавки. Періоди 

військової служби, які зараховуються для виплати надбавки за вислугу років 

у календарному порядку. Періоди військової служби, які зараховуються для 

виплати надбавки за вислугу років у пільговому порядку. Порядок 

розрахунку вислуги. Правила і розміри виплат: надбавки за особливі умови 

служби військовослужбовцям, надбавки за роботу з особовим складом, 

винагороди за класну кваліфікацію, доплати за вчене звання і науковий 

ступінь, 50% надбавки за виконання особливо важливих завдань, надбавки за 

роботу з таємними документами. 

Правила і норми виплати: винагороди за стрибки з парашутом, 

одноразової допомоги на початкове обзаведення, грошової допомоги на 

оздоровлення, грошової допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань. 

Умови та правила преміювання військовослужбовців. 

Порядок здійснення розрахунків з військовослужбовцями при вибутті 

із військової частини і при прибутті до військової частини для подальшого 

проходження служби. 

Правила виплати грошового забезпечення, грошової допомоги, надання 

відпусток військовослужбовцям у разі звільнення з військової служби. 

Грошовий атестат генерала, офіцера, прапорщика та солдата (матроса), 

сержанта і старшини, які проходять службу за контрактом, порядок його 

оформлення.  

Правила виплати: винагороди за тривалу безперервну службу,  

Порядок розрахунку витрат при відрядженні військовослужбовців. 

Правила нарахування підйомної допомоги на військовослужбовців та 

членів їх сімей. 

Польові кошти, порядок їх нарахування і виплати.  

Види утримань із грошового забезпечення військовослужбовців та 

порядок їх здійснення. 

Заробітна плата працівників Збройних Сил України. Підстави для 

утримання робітників і службовців у військовій частині. Штат військової 

частини, його призначення. Використання його показників при нарахуванні 

заробітної плати. Система оплати праці у військовій частині. Трудовий 

договір, його роль і призначення. Колективний договір, його роль та 

призначення. Методика розрахунку заробітної плати при прийому на роботу, 

Документи, які необхідно представити при прийомі на роботу. Методика 

розрахунку заробітної плати при звільнені з роботи. Документи, які 

необхідно оформити при звільненні. Методика розрахунку заробітної плати 

та допомоги при хворобі. Методика розрахунку заробітної плати при 

чергових та додаткових відпустках. 
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Надбавки і доплати, які встановлюються працівникам у 

військовій частині, їх характеристика. Матеріальне заохочення працівників. 

Види утримань із заробітної плати працівників та порядок їх 

здійснення. 

 

2.2.27. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 
“Організація радіоелектронної боротьби” 

Визначення, зміст, складові частини радіоелектронної боротьби. Мета і 
завдання РЕБ. Зміст та способи радіоелектронного подавлення, 
радіоелектронного захисту. Принципи радіоподавлення, їх стисла 
характеристика. 

Характеристика елементів систем управління військами (силами) та 
зброєю як об’єктів РЕБ. Характеристика радіоелектронних засобів, як цілій 
РЕП. Принципи побудови радіоелектронних систем і засобів зв’язку, 
радіолокації, радіонавігації, управління зброєю. 

Організація радіоподавлення. Зміст рішення командира роти на 
радіоподавлення. Зміст бойового наказу на організацію радіоподавлення. 
Бойові документи з організації радіоподавлення, їх зміст. Організація 
управління та взаємодії. Об’єкти радіоподавлення, цілі радіоперешкод. 
Ведення радіорозвідки і радіоподавлення в роті РЕБ зі складу окремого 
батальйону РЕБ ОК. 

Призначення, основні характеристики і можливості станцій 
радіоперешкод засобам радіозв’язку, бортовим засобам радіолокації і 
радіонавігації літаків. Призначення, основні характеристики і можливості 
комплексів управління. 

 
2.2.28. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – 

“Організація фізичної підготовки і спорту у військах (силах)” 
Законодавчі акти, що регламентують організацію фізичної підготовки у 

Збройних силах, інших структурах сектору безпеки і оборони. Визначення 
поняття і загальні ознаки системи фізичної підготовки військ. Структура і 
функції системи фізичної підготовки військ. Мета та завдання фізичної 
підготовки військовослужбовців. Сутність спеціальної спрямованості 
фізичної підготовки. Планування, підготовка керівників, контроль, облік та 
забезпечення фізичної підготовки у військових частинах.  

Загальні та спеціальні фізичні якості. Завдання загальної фізичної 
підготовки. Завдання спеціальної фізичної підготовки. Військово-прикладні 
навички. Методика розвитку загальних та спеціальних фізичних якостей. 
Основні засоби розвитку загальних та спеціальних фізичних якостей. Методи 
проведення навчально-тренувальних занять. Щільність занять та 
навантаження. Особливості розвитку загальних та спеціальних фізичних 
якостей під час проведення різних форм фізичної підготовки. 

Спрямованість і особливості проведення основних та додаткових форм 
фізичної підготовки у військових частинах. Форми, спрямованість та 
психолого-педагогічні аспекти фізичної підготовки військовослужбовців та 
військовослужбовців-жінок військових частин. Особливості організації та 
проведення фізичної підготовки у різних видах Збройних Сил України.  
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2.3. Програма фахових випробувань для кандидатів на навчання за 
спеціальністю “011 Освітні, педагогічні науки” 

 

2.3.1. Для кандидатів на навчання за спеціалізацією – “Педагогіка 
вищої військової школи” 

Предмет і завдання військової педагогіки як науки, її місце в системі 
педагогічних наук. Історичні витоки військово-педагогічної думки. Військове 
виховання в період Київської Русі. Козацька система виховання і навчання. 

Завдання військової педагогіки на сучасному етапі розвитку ЗС 
України. 

Використання бойового досвіду у підготовці військових фахівців. 
Розвиток військової педагогіки в провідних країнах світу. Загальні риси 

та тенденції розвитку військової педагогіки в умовах змін, що відбуваються у 
воєнній сфері України та провідних країн світу. Шляхи співробітництва 
Міністерства оборони України з НАТО у галузі військової освіти. 

Мета та завдання освітньої діяльності вищих військових навчальних 
закладів (далі – ВВНЗ). Зміст освітньої діяльності ВВНЗ. Зміст вищої освіти 
військових фахівців. Основи організації навчальної, виховної, методичної 
роботи, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності у 
ВВНЗ. Вимоги керівних документів щодо здійснення освітньої діяльності у 
ВВНЗ. Теоретико-методичні основи освітнього процесу у ВВНЗ. Освітній 
процес у ВВНЗ. Принципи навчання курсантів (слухачів). Організаційні 
форми навчання. Види навчальних занять. Методи навчання курсантів 
(слухачів). Засоби навчання курсантів (слухачів). Сучасні технології 
навчання у вищій військовій школі. Вимоги до рівня і якості знань, навичок, 
умінь курсантів (слухачів). Моніторинг результатів навчально-пізнавальної 
діяльності курсантів (слухачів). 

Закономірності виховного процесу у ВВНЗ. Вимоги керівних 
документів до виховного процесу у ВВНЗ. Виховання курсантів (слухачів) на 
героїчних прикладах антитерористичної операції. 

Принципи виховання курсантів (слухачів). Зміст виховання курсантів 
(слухачів). Форми, методи та засоби виховання курсантів (слухачів). 

Зміст педагогічної майстерності викладача. Педагогічна техніка як 
елемент педагогічної майстерності викладача. Зміст педагогічної взаємодії. 
Педагогічний такт. 

Методична майстерність науково-педагогічного працівника. Усне 
мовлення як складова педагогічної майстерності. Методика підготовки та 
проведення науково-педагогічним працівником різних форм педагогічного 
спілкування. 

 

3. Програми екзамену з іноземної мови для кандидатів на навчання на 
оперативно-стратегічному та оперативно-тактичному рівнях підготовки 

 

3.1. Програма екзамену з іноземної мови для кандидатів на навчання 
на оперативно-стратегічному рівні підготовки 

Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі дистанційного 
тестування (англійською, німецькою або французькою мовою). 
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Завдання тесту складені з урахуванням стандартів вищої 
військової освіти та обсягу навчальних програм вищих військових 
навчальних закладів України попереднього рівня підготовки. 

Тестові завдання перевіряють правильність вживання типових 
граматичних структур і синтаксичних конструкцій, а саме: 

іменників (розуміння значення, тип, рід, число, відмінок); 
дієслів (розуміння значення, видо-часові форми, наказовий спосіб, 

неособові форми (смислові, допоміжні, модальні)); 
займенників (особові, вказівні, присвійні, зворотні, відносні, неозначені, 

питальні); 
прикметників (ступені порівняння); 
прислівників; 
прийменників (місця, часу, напрямку руху); 
числівників (кількісні та порядкові числівники, дробові числа, дати); 
прийменникових зворотів; 
структури речення (розповідного, заперечного, запитального) тощо. 
 
3.2. Програма екзамену з іноземної мови для кандидатів на навчання 

на оперативно-тактичному рівні підготовки 
Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі лексико-

граматичного тесту (англійською, німецькою або французькою мовою). 
Завдання тесту складені з урахуванням стандартів вищої військової 

освіти та обсягу навчальних програм вищих військових навчальних закладів 
України попереднього рівня підготовки. 

Тестові завдання перевіряють правильність вживання типових 
граматичних структур і синтаксичних конструкцій, а саме: 

іменників (розуміння значення, тип, рід, число, відмінок); 
дієслів (розуміння значення, видо-часові форми, наказовий спосіб, не 

особові форми (смислові, допоміжні, модальні)); 
займенників (особові, вказівні, присвійні, зворотні, відносні, неозначені, 

питальні); 
прикметників (ступені порівняння); 
прислівників; 
прийменників (місця, часу, напрямку руху); 
числівників (кількісні та порядкові числівники, дробові числа, дати); 
прийменникових зворотів; 
структури речення (розповідного, заперечного, запитального) тощо. 
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Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

вступних випробувань кандидатів для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії у Національному університеті оборони України  

імені Івана Черняховського 
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1.1. Програма вступного випробування з філософії для кандидатів 

на навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 

 

Вступник повинен знати: 

 

Онтологічні та світоглядні передумови виникнення філософії. 

Предмет і особливості філософського знання. 

Роль філософії у формуванні методологічної культури, гуманістичного 

світогляду офіцерів Збройних Сил України. 

Основні риси античної філософії. 

Філософія середньовічного суспільства. 

Філософія епохи Відродження. 

Філософія Нового часу: проблема методу наукового пізнання. 

Класична німецька філософія та її досягнення. 

Філософія Києво-Могилянської академії. 

Вчення І. Канта про “вічний мир”. 

Проблема війни та армії в історії філософії. 

Особливості способу філософствування в Україні в ХVІ–ХVШ ст. 

Філософія в університетах України (академічна філософія) ХІХ–ХХ ст. 

Основні етапи формування філософської думки в Україні. 

Сучасна філософія в Україні: стан і перспективи її розвитку. 

Неопозитивізм як один з напрямів філософії науки. 

Головні напрями сучасної світової філософії. 

“Філософія життя” як реакція на загальну кризу раціоналістичної 

філософської традиції. 

Неотомізм – головний напрям сучасної католицької філософії. 

Основні ідеї представників екзистенціальної філософії. 

Гносеології як розділ філософського пізнання. 

Проблема істини у пізнанні. Розвиток поняття істини в історії 

філософії. 

Наука як форма пізнавальної діяльності і соціальний інститут. 

Логічні підстави аргументації і доведення. 

Сутність та логічна структура спростування і критики. 

Закони формальної логіки як принципи правильного міркування. 

Сутність поняття, судження, умовиводу в формальній логіці.  

Релігія як форма суспільної свідомості. 

Раціональне та позараціональне в процесі творчості. 

Розвиток нових ідей, їхня перевірка та реалізація. Ідея – гіпотеза – 

теорія. 

Природне і соціальне в людині. 

Співвідношення сутності та існування людини в історичному розвитку. 

Людина, індивід, особистість. Особистість військовослужбовця. 

Історія природи та історія людства. Відмінність законів природи від 

законів історії. 
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Основні підходи до розуміння сутності суспільства. 

Екологічний аспект буття суспільства. 

Критерії, виміри, суперечності суспільного прогресу. 

Проблема суб’єкта суспільно-історичного процесу. 

Війна, прогрес, цивілізація. Сучасні філософські концепції війни та 

миру. 

Головні напрями сучасної соціальної філософії. 

Духовне виробництво, духовні цінності та ідеали в сучасному 

суспільстві. 

Культура і цивілізація. Гуманістична природа культури. 

Соціальне насильство, його форми та роль в історії. 

Філософія війни К. Клаузевіца, її світоглядний та методологічний 

зміст. 

Сучасні соціально-філософські концепції походження воєн та збройних 

конфліктів. 

Взаємозв’язок війни і миру. Проблема війни і миру як одна з головних 

проблем сучасності. 

Проблеми класифікація воєн та збройних конфліктів. 

Філософсько-методологічні проблеми військової безпеки України. 

Армія в системі військової організації суспільств. 

Походження армії та закономірності її розвитку. 

Армія в демократичному суспільстві. 

Соціальний зміст Концепції гуманітарного і соціального розвитку 

Збройних Сил України. 

Воєнна доктрина та військова наука: взаємозв’язок основних положень. 

Логіка військово-наукового пізнання та її особливості. 

Філософський аналіз передумов, сутність і форм змін у військовій 

справі (еволюція та революція). 

Філософія як рефлексія над військовою наукою, засіб включення 

військової думки до соціокультурного розвитку філософії. 

Соціальний зміст та основні принципи реформування Збройних Сил 

України. 

Соціально-філософський аналіз формування армій нових незалежних 

держав. 

Етика як філософія моралі. Моральна етична культура 

військовослужбовця. 

Філософсько-методологічні проблеми навчання та виховання 

військовослужбовців. 

Передумови виникнення філософії в давній Індії. 

Суспільство як об’єкт філософського пізнання. 

Головні тенденції та перспективи реформування військової сфери 

українського суспільства. 

Зародження філософії у давньому Китаї. 

Військова організація держави як складова військової сфери 

суспільства. 
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Предмет і значення формальної логіки. 

Філософські ідеї християнської апологетики та патристики. 

Екологічні аспекти буття суспільства. 

Значення формальної логіки у військовій діяльності. 

Філософія середньовічної схоластики: номіналізм і реалізм. 

Природне (біологічне) і соціальне в людині. 

Походження воєн та їхні причини. 

Філософія пізнього (північного) Відродження. 

Філософські концепції людського існування. 

Формальна логіка про основні закони правильного мислення. 

 

1.2. Програма вступного випробування з іноземної мови для 

кандидатів на навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 

 

Вступник повинен знати: 

 

Вступне випробування до ад’юнктури відбувається у формі 

комплексного тесту, який складається з чотирьох субтестів, націлених на 

перевірку рівня сформованості мовленнєвої та мовної компетентностей. 

Субтести проводяться у такій послідовності: письмо, аудіювання, читання, 

говоріння. 

Субтест 1. Письмо. Тестові завдання, що пропонуються кандидатам, 

дозволяють перевірити рівень володіння нормами сучасного писемного 

мовлення, здатність успішно виконувати комунікативні завдання в письмовій 

формі. Кількість завдань – одне. 

Тестове завдання. Кандидати мають написати офіційний або 

неофіційний лист відповідно до завдання обсягом 100-130 слів. 

До тексту висуваються такі вимоги: 

прийнятна логіка структурування опису, тобто наявність відповідних 

частин: вступу, основної частини, висновків; використання слів логічного 

зв’язку частин опису. 

граматична та лексична правильність опису; 

відповідність встановленому обсягу; 

охоплення всієї ключової інформації. 

Перед початком тестування проводиться короткий інструктаж щодо 

порядку проведення субтесту. 

На виконання субтесту з письма відводиться до 25 хвилин. 

Субтест 2. Аудіювання. У субтесті з аудіювання перевіряється 

сформованість компетентностей розуміння як основного, так і повного змісту 

монологічних та діалогічних звукових тестів, а також вміння знаходити 

спеціальну та необхідну інформацію в аудіо текстах, які звучать стандартною 

мовою в звичайному темпі, а також розуміння основного змісту тексту, що 

стосується галузі власної професійної компетенції та здатність сприймати 

інформацію фактичного характеру. 



 148 

Субтест з аудіювання складається з 15 завдань. До тесту 

включено завдання трьох типів: множинного вибору, перехресного вибору, 

завдання на заповнення пропусків. 

Усі аудіоматеріали прослуховуються двічі. 

Перед початком тестування проводиться короткий інструктаж щодо 

порядку проведення субтесту. 

На виконання субтесту з аудіювання відводиться до 20 хвилин. 

Субтест з аудіювання проводиться в лінгафонному кабінеті. 

Субтест 3. Читання. Тестові завдання, що пропонуються кандидатам, 

спрямовані на перевірку рівня сформованості компетентності в читанні, а 

саме: детальне розуміння змісту прочитаного, вміння встановлювати 

значення лексико-граматичних одиниць на основі контексту, знання засобів 

організації дискурсу. 

Тестований повинен розуміти прості автентичні тексти на знайому 

тематику, читати точні та основані на фактах тексти, що містять описи осіб, 

місць, речей та подій у теперішньому, минулому та майбутньому часі. 

Потрібно розуміти основний зміст і подробиці літературного тексту, вміти 

узагальнювати та співвідносити інформацію у доволі складних текстах. 

У субтесті використовуються завдання трьох видів: множинного, 

перехресного та альтернативного вибору. 

Множинний вибір – вибір з декількох запропонованих відповідей. 

Множинний вибір може бути представлено у різних формах. Його 

узагальнена структура складається з основи, в якій пропущено один з 

елементів. Для заповнення пропусків надається чотири варіанти відповідей. 

Перехресний вибір – зіставлення або встановлення відповідності. Він 

існує у багатьох різновидах: зіставлення заголовків / ключових речень / 

запитань з текстами / частинами текстів для читання. 

Альтернативний вибір – цей тестовий метод є варіантом множинного 

вибору лише з двома варіантами відповідей – “правильно” і “неправильно”. 

У субтесті використовуються автентичні тексти, які може бути 

адаптовано, обсягом до 500 слів. Порядок розташування тестових завдань 

відповідає послідовності надання інформації у текстах. 

Субтест з читання містить 20 тестових завдань, із них: 

10 – множинного вибору; 

5 – перехресного вибору; 

5 – альтернативного вибору. 

Під час проведення субтесту з читання кандидати записують відповіді 

у бланки для відповідей. Писати або робити будь-які позначки у буклетах 

забороняється. Кандидати повинні писати розбірливо, виправлення повинні 

бути зрозумілими. Кожне виправлення завіряється особистим підписом 

кандидата. 

На виконання субтесту з читання відводиться до 40 хвилин. 

Субтест 4. Говоріння. Говоріння здійснюється у формі діалогу чи 

монологу і є спрямованим до однієї особи або до необмеженої кількості осіб. 

Акт говоріння завжди має певну мету, мотив, в основі якого лежить потреба; 
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предмет - думки того, хто говорить; продукт - висловлювання (діалог або 

монолог) і результат, який може виражатися у вербальній чи невербальній 

реакції на висловлювання. 

Субтест з говоріння перевіряє уміння здійснювати усну комунікацію 

відповідно до заданого питання та рівня компетентності з цього виду 

мовленнєвої діяльності і проводиться іноземною мовою у формі інтерв’ю 

двома членами комісії (співрозмовник та екзаменатор). 

Кандидат повинен продемонструвати: вміння спілкуватися у 

повсякденних та стандартних робочих ситуаціях: 

здатність описувати людей, місця та речі, розповідати про теперішні, 

минулі, майбутні події логічно завершеними розмовними блоками, 

стверджувати факти; 

порівнювати, протиставляти, надавати конкретні інструкції та вказівки, 

ставити передбачувані запитання і відповідати на такі запитання; 

здатність обговорювати у звичайній неформальній обстановці 

конкретні теми, наприклад, робочі та сімейні справи, власне оточення, 

інтереси, подорожі, новини дня тощо; 

здатність говорити розгорнутими реченнями в повсякденних ситуаціях, 

наприклад, під час вирішення особистих питань та питань, що пов’язані з 

житлом, давати складні, детальні та довгі пояснення, обговорювати зміни 

планів щодо подорожей або інших справ. 

Рекомендовані теми до співбесіди: 

персональна ідентифікація; 

загальне робоче оточення і повсякденна робота, стосунки з колегами; 

ділові та туристичні подорожі; 

міжнародні конференції, зустрічі, дискусії; 

здоров’я та особиста безпека; 

світові ризики і катаклізми останнього десятиліття; 

сучасні та перспективні технології; 

захист навколишнього середовища; 

Збройні Сили України та провідних країн світу; 

обрана галузь знань, сучасні методи дослідження, наукові інтереси та 

амбіції; 

питання професійного та академічного характеру. 

На виконання субтесту з говоріння відводиться до 15 хвилин на одну 

особу. 

 

1.3. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “011 Освітні, педагогічні науки” 

 

Вступник повинен знати: 

 

Педагогіка вищої військової школи (ПВВШ) як окрема галузь 

педагогічної науки. 

Об’єкт, предмет, основні категорії ПВВШ. 
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Теоретичні засади ПВВШ. 

Історичні аспекти формування та розвитку вищої школи в Україні. 

Перші українські виші. Києво-Могилянська академія, її значення для 

розвитку педагогічної думки.  

Роль військових вишів у розвитку української освіти, науки і культури. 

Методи дослідження в ПВВШ. 

Сучасні підходи до організації освітнього процесу у вищій військовій 

школі. 

Компетентнісний підхід у підготовці військових фахівців з вищою 

освітою.  

Вимоги керівних документів щодо організації освітньої діяльності у 

вищих військових навчальних закладах. 

Принципи організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ. 

Основні категорії і закономірності навчання у вищій військовій школі. 

Принципи організації навчально-виховного процесу у ВВНЗ. 

Наукове обґрунтування змісту освіти як найважливіша проблема 

дидактики вищої школи. 

Номенклатура основних програмних документів, необхідних для 

організації навчання у ВВНЗ. 

Викладачі і слухачі (курсанти, студенти) як суб’єкти освітнього 

процесу. Основні вимоги до їхньої підготовки та взаємодії. 

Методи, прийоми, види і форми навчання у вищій військовій школі 

(загальна характеристика). 

Класифікації методів навчання. 

Форми організації навчально-пізнавальної діяльності слухачів 

(курсантів, студентів). 

Види навчальних занять у вищій військовій школі. 

Традиційна технологія навчання, її переваги та недоліки. 

Сучасні технології навчання у ВВНЗ. 

Кредитно-модульна технологія організації навчально-виховного 

процесу у ВВНЗ. 

Застосування інтерактивних технологій у вузівській практиці 

викладання. 

Теорія і практика використання новітніх інформаційних технологій у 

ВВНЗ. 

Основні види навчально-методичних видань, що використовуються у 

вищій військовій школі, вимоги щодо їх підготовки. 

Технологія розроблення навчально-методичної літератури (підручник, 

навчальний посібник, методичні рекомендації, хрестоматія тощо) з фахових 

дисциплін. 

Виховання військовослужбовців як цілісне соціально-педагогічне  

явище, процес і результат. 

Теорія військового виховання в науково-педагогічній спадщині 

М.І. Драгомирова. 
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Військовий виховний ідеал, його обгрунтування в науково-

педагогічній спадщині Г.Г.Ващенка. 

Закономірності та принципи виховання у вищій військовій школі. 

Система виховної роботи у ВВНЗ. 

Методи та прийоми виховання слухачів (курсантів, студентів). 

Освітній менеджмент у ВВНЗ. 

Функції управління освітнім процесом у ВВНЗ. 

Планування діяльності ВВНЗ. 

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю слухачів (курсантів, 

студентів), його основні види та форми. 

Критерії і норми оцінювання навчальних досягнень слухачів 

(курсантів, студентів) за кредитно-модульною системою організації 

навчально-виховного процесу. 

Законодавче забезпечення якості вищої освіти в Україні. 

Механізми зовнішнього і внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти. 

Якість вищої освіти як ключова дидактична проблема. Засоби 

діагностики якості вищої освіти. 

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні та світі. 

 

1.4. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “053 Психологія” 

 

Вступник повинен знати: 

 

Поняття діяльності в психологічній науці. 

Психологічні характеристики суб’єкта діяльності. Основний механізм 

формування суб’єкта діяльності. 

Психологічна характеристика професійно важливих якостей 

особистості військовослужбовця. 

Нервово-психічна стійкість військовослужбовця, її види, діагностика та 

способи розвитку. 

Професіограма: загальне поняття, принципи та специфіка складання. 

Психологічне забезпечення надійної та безпечної діяльності в 

особливих умовах. 

Алгоритм визначення професійної придатності особистості 

військовослужбовця. 

Психологічна підготовка: зміст, види та особливості проведення для 

забезпечення операції об’єднаних сил. 

Професійне самовизначення. Підходи до дослідження професійного 

самовизначення особистості. 

Психічний стан військовослужбовця та його регуляція на етапі 

підготовки до першого бою. 

Організація і проведення професійно-психологічного відбору в ЗС 

України. 
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Вимоги до методів психодіагностики професійної 

придатності: диференційованість, об'єктивність, стандартизованість 

показників тесту, надійність і валідність тесту. 

Психологічні особливості професійного вигорання у фахівців 

ризиконебезпечних професій. 

Практичне мислення командира в процесі оцінки обстановки (на основі 

досвіду ООС). 

Психологічна готовність до діяльності в екстремальних умовах праці. 

Практичні методи та форми психологічної підготовки 

військовослужбовців до виконання завдань в АТО /аварійні ситуації, 

психологічні вправи, психологічні тренування, стресові впливи/, можливості 

їх застосування при проведенні основних видів занять з бойової підготовки, 

оцінка їх реального впливу на психіку особистості. 

Завдання психологічної підготовки. 

Психічний стан військовослужбовця та його регуляція на етапі 

підготовки до першого бою. 

Страх і паніка військовослужбовця в ході ведення бою: причини 

виникнення та наслідки. 

Поведінка військовослужбовців в натовпі. 

Поняття адаптації. Чинники професійної адаптації та оцінка рівня 

розвитку адаптаційних можливостей особистості. 

Види професійної адаптації: психофізіологічна, професійна, 

психологічна, соціально-психологічна. 

Етапи адаптації: первинна, період стабілізації, дезадаптація, вторинна 

адаптація, зниження адаптаційних можливостей. 

Психологічні механізми адаптації. Критерії адаптованості.  

Оцінка рівня розвитку адаптаційних можливостей особистості 

військовослужбовця. 

Психологічний супровід на стадії професійної адаптації до діяльності в 

особливих умовах. 

Теорії професійного розвитку особистості в працях вітчизняних 

психологів (В.Рибалко, С.Максименко, Г.Балл, В.Клименко). 

Сучасні зарубіжні теорії розвитку особистості професіонала: 

диференційно-діагностична (Ф.Парсонс, Г.Боген.), психоаналітична 

(У.Мозер), теорія рішень (П.Ціллер), теорія розвитку (Д.Тідеман, О'Хара), 

типологічна теорія (Д.Голланд). 

Сучасні теорії професійного стресу. Психологічна характеристика 

стресостійкості особистості військовослужбовця (за досвідом АТО). 

Професійна придатність. Критерії професійної придатності особистості 

військовослужбовця. 

Психологічна підготовка військовослужбовців до виконання бойових 

завдань в різних умовах бойової підготовки: вночі, в лісосмузі, у відриві від 

основних сил, в оточенні. 

Формування професійних знань, навичок, умінь фахівців 

ризиконебезпечних професій. 
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Професійна мотивація. Дослідження професійної мотивації 

особистості до діяльності в особливих умовах. 

Методи, форми надання психологічної допомоги військовослужбовцям 

при отриманні бойової психічної травми. 

Основні визначення теорії ймовірностей. Формула повної імовірності. 

Щільність розподілу та інтегральна функція розподілу безперервної 

випадкової величини. 

Міри центральної тенденції. Міри мінливості. 

Характеристики розподілу випадкових величин: математичне 

очікування, дисперсія та кореляційний аналіз. 

Випадкова величина. Поняття розподілу дискретної випадкової 

величини. 

Закон розподілу випадкових величин Пуассона, Гауса. 

Множинний коефіцієнт кореляції (коефіцієнт конкордації). 

Міри мінливості. Асиметрія. Ексцес. Міри зв’язку. Лінія регресії. 

 

1.5. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “122 Комп’ютерні науки” 

 

Вступник повинен знати: 

 

Основні поняття та визначення теорії  складних систем.  

Характеристики і ознаки складних систем. Цільова функція складної 

системи. 

Основні принципи системного дослідження. Основні задачі 

дослідження складних систем. Логіка системного дослідження та його 

основні етапи. Системний аналіз як один із методологічних підходів до 

підготовки управлінських рішень. Етапи системного аналізу. Поняття якості 

та ефективності складних систем. Показники ефективності. Вимоги, що 

висуваються до них. Класифікація показників ефективності. Критерії 

ефективності. Взаємозв’язок показників і критеріїв ефективності. Критерії 

придатності, оптимальності і адаптивності.. 

Особливості оцінювання ефективності складних систем військового 

призначення. Загальна формалізація моделі оцінювання ефективності 

функціонування системи управління військами під час підготовки оборони. 

Автоматизована інформаційна система – основа системи управління 

військами (силами). Вимоги до інформаційних систем органів управління 

військами за стандартами НАТО. Основні поняття дослідження операцій. 

Показники та критерії ефективності операцій. Загальна характеристика 

основних методів дослідження операцій. Математична модель операції. 

Класифікація моделей та методів моделювання бойових дій військ. 

Особливості застосування систем масового обслуговування. Класифікація 

систем масового  обслуговування та їх основні характеристики. 

 Дослідження ефективності операцій із застосуванням моделей систем 

масового обслуговування з відмовами та очікуванням. Особливості 
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застосування математичного програмування для кількісного 

обґрунтування рішення командира. Рішення задачі розподілу ресурсів на 

основі використання методу лінійного програмування 

Використання баз даних для оперативного планування органами 

військового управління із застосуванням засобів автоматизації. Робота  

посадових осіб органів військового управління при обґрунтуванні рішень в 

інтегрованій оболонці АРМ. Виконання РГР для набуття практичних умінь 

шляхом індивідуального виконання спеціально сформульованих 

інформаційних та розрахункових задач з питань, які вирішуються при 

забезпеченні діяльності Збройних Сил з використанням сучасних 

інформаційних технологій.  

Сутність та зміст інформаційної боротьби в концепціях 

“мережецентричної” та “гібридної” війни. Форми інформаційної боротьби в 

сучасних воєнних конфліктах.. Сили та засоби інформаційних операцій 

збройних сил провідних країн світу. Основні способи виконання завдань 

інформаційних операцій збройними силами провідних країн світу в сучасних 

воєнних конфліктах. Складові (оперативні спроможності) інформаційної 

операції Збройних Сил України. Підготовка інформаційної операції Збройних 

Сил України (з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в 

антитерористичній операції). Ведення інформаційної операції Збройних Сил 

України (з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в 

антитерористичній операції). Визначення завдань інформаційної боротьби в 

інтересах застосування військової частини Збройних Сил України. 

Планування заходів інформаційної боротьби в інтересах застосування 

військової частини Збройних Сил України. Планування інформаційної 

операції за стандартом НАТО АJP.3.10 (Союзна спільна доктрина з 

інформаційних операцій). Стратегічні комунікації як інтегрована форма 

інформаційних дій Збройних Сил України. Визначення завдань стратегічних 

комунікацій в інтересах антитерористичної операції.. Планування 

стратегічних комунікацій в інтересах антитерористичної операції. 

Принципи побудови системи зв’язку і автоматизації управління 

військами ОК. Структура системи зв’язку і автоматизації управління 

військами ОК та особливості її побудови за досвідом участі ЗС України в 

антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Вимоги до системи 

зв’язку і автоматизації управління військами ОК. 

Організація радіо- і супутникового зв’язку в ОК та особливості 

організації радіо- і супутникового зв’язку за досвідом участі ЗС України в 

антитерористичній операції та операції об”єднаних сил. Організація 

тропосферного зв’язку в системі зв’язку ОК.  Організація радіорелейного 

зв’язку в системі зв’язку ОК.  Організація проводового зв’язку в системі 

зв’язку ОК. Організація опорної мережі зв’язку в операціях ОК. Лінії 

прив’язки в системі зв’язку ОК. Системотехнічні принципи побудови систем 

стільникового та транкінгового зв’язку та їх особливості застосування за 

досвідом участі ЗС України в антитерористичній операції. 
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Завдання дослідження системи зв`язку. Послідовність оцінювання 

ефективності функціонування системи зв’язку. Методика оцінювання 

постійної готовності системи зв`язку до виконання завдань за призначенням. 

Методика оцінювання мобільності системи зв`язку. Методика оцінювання 

стійкості системи зв`язку. Методика оцінювання пропускної спроможності 

системи зв`язку. 

Структурно - функціональні характеристики інформаційних систем 

(ІС) військового призначення. Призначення, класифікація, структура ІС. 

Функції і задачі ІС. Принципи побудови ІС військового призначення. 

Оперативно-тактичні принципи побудови ІС. Загальносистемні принципи 

побудови ІС. Організація інформаційного середовища та  інформаційного 

простору ЄАСУ ЗСУ. Загальна характеристика інтегрованої автоматизованої 

інформаційно – управляючої системи (АІУС) країн – членів НАТО C4ISR. 

Загальна характеристика видів забезпечення ІС. Інформаційне та 

лінгвістичне забезпечення ІС. Програмне забезпечення ІС. Спеціальне 

математичне і програмне забезпечення  (СМПЗ) ІС. Визначення та вимоги до 

СМПЗ ІС.  Класифікація і загальна характеристика СМПЗ ІС. Етапи розробки 

та впровадження СМПЗ ІС. Перспективи розвитку спеціального 

математичного і програмного забезпечення (СМПЗ) ІС на основі технологій 

штучного інтелекту. Характеристика систем, заснованих на обробці знань. 

Склад і структура експертних систем (ЕС) та інтелектуальних систем 

підтримки прийняття рішень (ІСППР). Сучасні телекомунікаційні мережі та 

технології.  Локальні мережі (LAN). Корпоративні мережі (WAN). Глобальні 

мережі. Топології мереж. 

Ефективність ІС. Визначення поняття ефективності ІС, показники та 

критерії ефективності ІС. Підходи до оцінювання ефективності ІС. 

Принципи побудови та застосування АСУ Повітряних сил ЗС України. 

Принципи побудови та застосування АСУ Військово – Морських Сил ЗС 

України. 

Основи кібернетичних дій у кіберпросторі. Визначення, завдання та 

принципи дій у кіберпросторі. Сили та засоби армій світу та країн – членів 

НАТО щодо ведення дій в кіберпросторі. Досвід ведення дій в кіберпросторі 

в арміях світу та країн – членів НАТО. 

Основи організації технічного захисту інформації в Україні. Державна 

політика забезпечення безпеки інформації. Правила забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах держави. Класифікація автоматизованих 

систем і стандартні функціональні профілі захищеності оброблюваної 

інформації від несанкціонованого доступу. 

Основи організації технічного захисту інформації на об’єктах 

інформаційної діяльності Збройних Сил України. Порядок проведення робіт 

зі створення та атестації комплексів технічного захисту інформації. 

Категоріювання об’єктів інформаційної діяльності, де циркулює інформація з 

обмеженим доступом. Технічне забезпечення засобами технічного захисту 

інформації і комплексами технічного контролю військ (сил). 
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Основи організації технічного захисту інформації на об’єктах 

електронно-обчислювальної техніки Збройних Сил України. Порядок 

проведення робіт із створення комплексної системи захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційній системі. Політика безпеки та модель 

порушника безпеки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі. 

Державна експертиза в сфері технічного захисту інформації. Державний та 

відомчий контроль стану технічного захисту інформації. 

Організація роботи військово-космічних формувань, частин та 

підрозділів ДКА України. Умови застосування космічних систем для 

забезпечення дій Збройних Сил України. Організація, підготовка та 

проведення сеансів управління та зв’язку з космічними апаратами. 

Організація проведення чергування (сеансів управління космічними 

апаратами) на робочих місцях в військових частинах та підрозділах. 

Організація, підготовка та проведення індивідуальної підготовки та вплив її 

на проведення сеансів управління космічними апаратами. 

Основи організації та ведення космічної розвідки в операціях (бойових 

діях). Досвід застосування космічних систем розвідки та ДЗЗ для 

забезпечення збройних сил. Досвід застосування космічних систем розвідки 

та ДЗЗ у антитерористичній операції та операції об’єднаних сил. Основні 

положення військово-теоретичних основ космічної розвідки та обробки 

космічних знімків та розвідувально-інформаційної роботи. 

Основи створення та застосування безпілотних літальних апаратів в 

інтересах військ (сил).  

Основи геопросторової розвідки та світовий досвід її організації. 

Засоби та підходи щодо використання геоінформаційних технології в 

геопросторовій розвідці. Планування, організація, управління та здійснення 

контролю при прийманні та обробці геопросторових даних в інформаційних 

системах військового призначення. 

Основи топогеодезичного забезпечення дій військ (сил). Призначення, 

склад та можливості частин (підрозділів) топографічної служби, основи 

підготовки та організації виконання завдань топогеодезичного забезпечення, 

основні положення принципів топогеодезичного забезпечення і застосування 

частин (підрозділів) за призначенням. Проблемні питання та напрями 

розвитку форм та способів застосування частин топографічної служби за 

досвідом воєнних конфліктах сучасності та проведення антитерористичної 

операції і операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської 

областей. Основи організації управління топогеодезичним забезпеченням 

операцій. 

Призначення та можливості сучасних методів та технологій створення 

різних видів документів про місцевість в інтересах військ (сил). 

Призначення, склад та особливості використання засобів топогеодезичного 

забезпечення в частинах топографічної служби. Основи організації 

виконання спеціальних робіт в частинах топографічної служби із 

застосуванням сучасних технологій створення топогеодезичної інформації. 
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Основи навігаційного забезпечення бойових дій військ 

(сил). Призначення та склад частин (підрозділів) топографічної служби, 

основи підготовки та організації виконання завдань навігаційного 

забезпечення, основні положення принципів навігаційного забезпечення і 

застосування частин (підрозділів) за призначенням. Проблемні питання та 

напрямки розвитку форм та способів застосування частин топографічної 

служби за досвідом воєнних конфліктах сучасності та проведення 

антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на території Донецької 

та Луганської областей. Основи організації управління навігаційним 

забезпеченням операцій. 

Призначення та можливості сучасних геоінформаційних систем. 

Призначення, склад та особливості функціонування окремих підсистем 

географічної інформаційної системи військового призначення. Основи 

проведення аналізу просторової інформації про місцевість в інтересах військ 

(сил). Основи використання географічних інформаційних систем в органах 

управління військами (силами). 

 

1.6. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “253 Військове управління 

(за видами збройних сил)” 

 

Вступник повинен знати: 

 

Основи і принципи оперативного мистецтва. Форми застосування 

військ (сил). Система застосування ЗСУ. Розвиток принципів оперативного 

мистецтва та форм застосування військ (сил). Розвиток системи застосування 

ЗС України. Структура оперативного командування. Оперативні 

спроможності військ (сил) ОК. 

Загальні положення оперативного розгортання військ (сил). Підготовка 

оперативного розгортання військ (сил). Здійснення оперативного розгортання 

військ (сил). Проблеми оперативного планування оперативного розгортання 

військ (сил). Способи оперативного розгортання військ (сил) та їх 

характеристика. Особливості перегрупування військ (сил) своїм ходом. 

Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах оборонної 

операції оперативно-тактичного угруповання військ. Спосіб ведення 

операції. Побудова оборони оперативно-тактичного угруповання військ в 

операції. Визначення, мета, оперативні завдання, зміст і розмах наступальної 

(К/Н) операції оперативно-тактичного угруповання військ. Угруповання 

військ, оперативна побудова та системи, що створюються в наступальній 

(контрнаступальній) операції оперативно-тактичного угруповання військ. 

Спосіб ведення операції. Завдання оперативно-тактичного угруповання 

військ в наступальній (К/Н) операції. Визначення, мета, оперативні завдання, 

зміст і розмах стабілізаційної операції оперативно-тактичного угруповання 

військ. Угрупування військ (сил), оперативна побудова і системи, що 

створюються у стабілізаційній операції оперативно-тактичного угруповання 
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військ за досвідом антитерористичної операції. Спосіб 

ведення операції за досвідом антитерористичної операції. 

Планування операцій з урахуванням стандартів НАТО. (Operetional 

Estimate). Проблеми завчасної і безпосередньої підготовки операцій та їх 

зміст. Особливості планування операцій з урахуванням стандартів НАТО. 

(Operetional Estimate). 

Загальні положення забезпечення безпеки операцій. Планування 

забезпечення безпеки операцій з урахуванням стандартів НАТО. Захист 

військ (сил) в операціях. 

Основи вогневого ураження противника в операціях оперативно-

тактичного угруповання військ. Планування і здійснення вогневого ураження 

противника за досвідом антитерористичної операції. Зміст вогневого 

ураження противника, основні завдання, що вирішуються силами і засобами 

вогневого ураження противника оперативно-тактичним угрупованням військ 

в операціях за досвідом антитерористичної операції. Структура, способи, 

методи та форми ВУП, показники ступеню ВУП за досвідом 

антитерористичної операції. Робота командувача в ході планування ВУП. 

Зміст заходів планування ВУП в операціях оперативно-тактичного 

угруповання військ. 

Особливості підготовки стабілізаційної операції оперативно-

тактичного угруповання військ. Ведення стабілізаційної операції оперативно-

тактичного угруповання військ за досвідом антитерористичної операції. 

Виконання оперативно-тактичних завдань в стабілізаційній операції 

оперативно-тактичного угруповання військ за досвідом антитерористичної 

операції. 

Визначення, мета, зміст та завдання міжнародних операцій з 

підтримання миру і безпеки. Типи міжнародних операцій з підтримання миру 

і безпеки. Підготовка міжнародної операції і зміст її заходів. 

Місце воєнної історії у загальній системі наук, її складові. Основні 

завдання історії воєнного мистецтва. Характеристика її складових. Фактори, 

що впливають на розвиток воєнного мистецтва, їх характеристика на 

прикладах з історичного досвіду.  

Загальна характеристика збройних сил держав стародавнього світу 

(Єгипет, Вавілон, Персія, Асірія, Македонія, Греція, Рим), їх озброєння, 

комплектування, постачання, роди військ. Розвиток воєнної стратегії і 

тактики у війнах стародавнього світу. Воєнне мистецтво і загальна 

характеристика війська народів, що населяли територію України у стародавні 

часи (кіммерійці, скіфи, сармати, готи, гуни, авари). Війна перського царя 

Дарія проти скіфів у 513–514 рр. до н.е. Внесок скіфів у розвиток світового 

воєнного мистецтва. Роль кінноти у стародавніх війнах (розкрити на 

історичних прикладах).  

Загальна характеристика армій середньовіччя, їх озброєння, склад, 

способи комплектування та організації. Роль ополчення у створенні 

середньовічної армії. Вплив вогнепальної зброї на зміну стратегії і тактики 

армій феодальних держав. Воєнне мистецтво армій феодальних держав. 
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Організація війська і флоту княжих часів. Стратегічне значення 

морських походів київських князів.  

Виникнення Запорізької Січі. Реєстрові і нереєстрові козаки. 

Українська революція XVII ст. Створення козацької держави. Україна за 

часів козацької державності (друга половина XVII – кінець XVIII ст.). 

Загальна характеристика та організація козацького війська, їх стратегія і 

тактика, зброя і оборонні споруди. Стратегічне значення морських походів 

козаків.  

Загальна характеристика збройних сил нової епохи. Перехід до 

загального військового обов'язку. Організація єдиної мобілізаційної системи 

регулярної армії. Роль промислового перевороту в модернізації озброєння 

армій нового часу. Особливості розвитку армії і воєнного мистецтва з появою 

і масовим упровадженням у війська вогнепальної зброї. Стисла 

характеристика війн епохи нового часу та їх вплив на зміни умов і способів 

ведення збройної боротьби, подальшого розвитку збройних сил і воєнного 

мистецтва. Формування і бойовий стан українських козацьких полків та їх 

участь у Вітчизняній війні 1812 року. Відновлення та участь козацьких 

полків у Кримській війні 1854–1855 рр. Українці на військовій службі в армії 

Австро-Угорської та Російської імперій. Назвіть особливості розвитку 

воєнного мистецтва у російсько-японській війні 1904–1905 рр.  

Стратегічний огляд Першої світової війни. Збройні сили та плани 

ворогуючих сторін. Проблеми воєнного мистецтва, стратегії і тактики, 

основні форми воєнних дій військ та флоту в Першій світовій війні. 

Створення корпусу Січових Стрільців – першого українського військового 

формування нової доби. Бойові дії на території України та участь у них 

Корпусу Січових Стрільців. Роль Корпусу Січових Стрільців у створенні 

збройних сил Української Народної Республіки. Досвід будівництва 

української армії і флоту часів Центральної Ради та Гетьманату. 

Стратегічний огляд воєнних дій та планів ворогуючих сторін в українсько-

більшовицьких війнах періоду національно-визвольних змагань 1917–1921 

рр. Збройні сили Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), головні 

етапи їх будівництва, загальна організація і бойові формації. Стратегічні 

плани та хід бойових дій українсько-польської війни 1918–1919 рр. Внесок 

Української Галицької Армії у воєнне мистецтво армій світу. Характеристика 

збройних сил Директорії УНР. Перший Зимовий похід армії УНР. Огляд 

воєнних дій заключного періоду національно-визвольних змагань в Україні. 

Історичне значення боротьби українського народу за незалежність у період 

1917–1920 рр. Використання досвіду військового будівництва збройних сил 

УНР при розбудові сучасної української армії. Збройні сили та теорія 

воєнного мистецтва в Німеччині, Великобританії та Франції напередодні 

Другої світової війни. Воєнно-теоретична думка в Радянському Союзі про 

майбутній характер війни. Будівництво Червоної Армії і Флоту. Зміст теорії 

глибокої наступальної операції. Зміст теорії тотальної і блискавичної війни 

державної воєнної доктрини Німеччини. Основні періоди німецько-

радянської війни та їх характеристика.  

http://politics.ellib.org.ua/pages-9981.html
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Початковий період німецько- радянської війни 1941–1945 рр. 

Основні елементи оперативної побудови Вермахту і Червоної армії в роки 

німецько-радянської війни 1941–1945 рр. Зміст організації протитанкової 

оборони в оборонних операціях німецько-радянської війни 1941–1945 рр. 

Воєнне мистецтво Вермахту і Червоної армії в наступальних операціях (за 

періодами німецько-радянської війни 1941–1945 рр.). Воєнне мистецтво 

Вермахту і Червоної армії в оборонних операціях (за періодами німецько-

радянської війни 1941–1945 рр.). Передумови створення Української 

Повстанської Армії (УПА), її структура і організація. Партизанський рух на 

території України, його стратегія і тактика. Наслідки Другої світової війни 

для України. Внесок українського народу у перемогу над нацизмом і 

мілітаризмом. Діяльність Міністерства оборони УРСР 1944–1946 рр.  

Розвиток воєнного мистецтва у війни в Кореї (1950–1953 рр.). Характер 

бойових дій армії США проти національно-патріотичних сил Південного 

В’єтнаму. Види та особливості проведення аеромобільних операцій під час 

війни у В’єтнамі (1964–1973 рр.). Особливості боротьби за панування в 

повітрі в арабо-ізраїльській війні 1967 р.  Особливості бойового застосування 

видів збройних сил і родів військ в арабо-ізраїльській війні 1973 р. Уроки 

арабо-ізраїльських війн та їх вплив на подальший розвиток воєнного 

мистецтва. Особливості бойового застосування видів збройних сил і родів 

військ в англо-аргентинському збройному конфлікті.  

Умови та причини введення обмеженого контингенту радянських 

військ в Афганістан (1979–1989 рр.). Основні форми бойової діяльності 40-ї 

армії радянських військ в Афганістані. Способи ведення бойових дій 

радянських військ проти повстанських груп противника у війні в Афганістан 

(1979–1989 рр.). Основні результати та оперативно-тактичні підсумки війни в 

Афганістан (1979–1989).  

Угруповання військ (сил) сторін, що створювалися для ведення 

бойових дій у війні в зоні Перської затоки (1990–1991 рр.). План операції 

“Буря в пустелі” та особливості бойових дій ВПС. Основний зміст плану 

операції “Меч пустелі”. Основні оперативно-тактичні висновки війни в зоні 

Перської затоки (1990–1991 рр.). Угруповання військ НАТО та СРЮ перед 

початком війни в Югославії. Основний зміст операції “Союзницька сила”. 

Основні уроки війни в Югославії та їх вплив на подальший розвиток 

воєнного мистецтва. Форми і способи збройної боротьби у першій чеченській 

війні (1994–1996 рр.). Особливості організації і проведення 

контртерористичної операції в Чечні (1999–2000 рр.). Особливості організації 

управління об’єднаного угруповання федеральних військ у війнах в Чечні. 

Основні підсумки бойових дій Об’єднаного угруповання федеральних військ 

у війнах в Чечні (1994–1996 та 1999–2000 рр.). Мета, завдання та зміст плану 

антитерористичної операції “Непохитна свобода” в Афганістані (2001). 

Угруповання коаліційних сил, що створювалися для ведення бойових дій в 

антитерористичній операції “Непохитна свобода” в Афганістані. Характерні 

риси воєнного мистецтва в антитерористичній операції “Непохитна свобода” 

в Афганістані. Основний зміст американської концепції “Шок і трепет”. 
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Головні цілі, етапи та замисел операції “Свобода Іраку”. 

Угруповання американсько-британської коаліції, що створювалися для 

ведення бойових дій проти Іраку. Склад і дії збройних сил Іраку напередодні 

та під час війни. Основні оперативно-тактичні висновки війни в Іраку (2003–

2010).  

Проголошення і будівництво незалежної української держави (1990–

2014 рр.). Основні етапи розвитку Збройних Сил України у період 1991–

2014 рр. та їх основний зміст. Участь Збройних Сил України у воєнних 

конфліктах та миротворчих операціях, взаємовідносини з НАТО. “Гібридна 

війна” та її основний зміст. Революція гідності. Анексія Криму та окупація 

Сходу України Російською Федерацією. Розвиток воєнного мистецтва в АТО 

на Сході України. Війна за суверенітет і державну незалежність. 

Відродження Збройних Сил України. Історичні уроки та висновки. 
 

1.7. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “254 Забезпечення військ (сил)” 

 

Вступник повинен знати: 

 

Для фахівців з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. 

Умови обстановки, які впливають на організацію та здійснення 

радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (далі – РХБ захист) 

військ (сил) в бою та операції. 

Система РХБ захисту військ (сил) в бою та операції. Мета, завдання і 

заходи, порядок виконання. 

Сили і засоби РХБ захисту ОТУВ ОК в наступальній 

(контрнаступальній) операції, їхні можливості та порядок застосування. 

Планування РХБ захисту ОТУВ ОК в оборонній операції та зміст 

плануючих документів.  

Порядок організації РХБ захисту ОТУВ ОК в оборонній операції. 

 

Для фахівців з радіоелектронної боротьби (далі – РЕБ). 

Визначення, мета та складові РЕБ. Форми та способи ведення РЕБ. 

Визначення, мета, об’єкти і цілі радіо-, оптико-електронного та 

гідроакустичного подавлення. 

Мета РЕБ у стабілізаційній операції ОТУВ. Особливості планування та 

ведення РЕБ в стабілізаційній операції ОТУВ. 

Мета РЕБ в оборонній операції ОТУВ. Особливості планування та 

ведення РЕБ в оборонній операції ОТУВ. 

Послідовність роботи начальника служби РЕБ під час планування РЕБ 

в операції. 

 

Для фахівців з інженерного забезпечення. 

Інженерне забезпечення оборонної операції оперативно-тактичного 

угруповання оперативного командування.  
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Особливості виконання завдань інженерного забезпечення в 

стабілізаційній операції оперативно-тактичного угруповання військ ОК. 

Особливості інженерного забезпечення в наступальному бою з 

форсуванням водної перешкоди. 

Інженерне забезпечення омбр при переміщенні комбінованим 

способом. 

Інженерне забезпечення омбр в наступальному бою. 

 

Для фахівців з морально-психологічного забезпечення військ (сил). 

Сутність та зміст морально-психологічного забезпечення, як виду 

всебічного забезпечення. 

Визначення морально-психологічного забезпечення, складові. 

Сутність та зміст інформаційно-пропагандистського забезпечення 

застосування військ (сил), від чого залежить його зміст. 

Сутність та зміст психологічного забезпечення застосування військ 

(сил). 

Методики оцінювання морально-психологічного стану особового 

складу. Зміст однієї із них. 

Зміст поняття - “бойові психогенні втрати”. Розкрийте зміст однієї із 

методик прогнозування бойових психогенних втрат. 

Зміст загальної, спеціальної та цільової психологічної підготовки 

особового складу та особливості її організації. 

Мета, завдання та особливості організації психологічного супроводу 

бойових дій а також вимоги щодо порядку надання психологічної допомоги 

психотравмованим військовослужбовцям у бойових умовах. 

Порядок оцінювання обстановки в інтересах морально-психологічного 

забезпечення. 

Методика оцінювання суспільно-політичної обстановки. 

 

Для фахівців з тилового забезпечення. 

Основні визначення (поняття) тилового, технічного (логістики) та 

медичного забезпечення військ (сил) Збройних Сил України в сучасних 

умовах та чинники, які впливають на їх удосконалення. Проблеми 

впровадження логістики ЗС України з урахуванням ведення гібридної війни. 

Характеристика системи тилового забезпечення військ (сил). Визначення 

порядку тилового забезпечення військ (сил) матеріальними засобами. 

Підготовка тилу оперативного командування до розгортання. Планування 

тилового забезпечення військ (сил) під час ведення ООС (АТО). Роль, 

завдання і організація транспортного забезпечення. Організація підвезення 

матеріальних засобів військам (силам) під час виконання ними завдань за 

призначенням (в оборонній операції і при участі в ООС (АТО)). 

Організація тилового забезпечення стратегічного розгортання 

Збройних Сил України. Сили та засоби тилового забезпечення оперативного 

угруповання військ (ОУВ). Організація тилового забезпечення ОУВ в 

оборонній операції. Сили та засоби тилового забезпечення військ (сил) 
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протидесантної операції. Організація тилового забезпечення 

протидесантної операції. Підготовка тилу десантно-штурмових військ до 

виконання ними завдань в операції з урахуванням застосування їх в ООС 

(АТО). Організація матеріального забезпечення десантно-штурмових військ 

при виконанні ними завдань за призначенням і шляхи їх вирішення у том 

числі при їх участі в ООС (АТО). 

Умови розгортання, побудова і переміщення тилу в контрнаступальній 

(наступальній) операції. Організація тилового забезпечення військ (сил) в 

котрнаступальній (наступальній) операції.  

Підготовка і організація тилового забезпечення військ (сил), що беруть 

участь в стабілізаційній операції. Проблеми матеріального забезпечення 

військ (сил) в стабілізаційній операції. Мета та основні завдання тилового 

забезпечення військ (сил) в антитерористичній боротьбі. Організація 

тилового забезпечення формувань ЗС України, що беруть участь в 

антитерористичній боротьбі. Сили і засоби тилового забезпечення в операції 

з ліквідації збройного конфлікту. Організація виконання завдань з тилового 

забезпечення в операції з ліквідації збройного конфлікту. Система тилового 

забезпечення армій розвинутих країн світу. Організація тилового 

забезпечення миротворчих контингентів ЗС України. Мета, основні завдання 

тилового забезпечення територіальної оборони. Організація тилового 

забезпечення військ (сил) при веденні територіальної оборони.  

Основи теорії дослідження операцій. Основні поняття: операція, 

рішення, оптимальне рішення. Критерій та показник ефективності операції. 

Поняття системи. Класифікація систем. Властивості систем. Поняття 

цілісності, зв’язку і структури. Система і управління. Побудова системи. 

Способи і методи дослідження системи. Сутність системного підходу, як 

методу дослідження складних систем. 

Моделювання. Модель як відображення системи. Поняття моделі. Мета 

моделювання. Класифікація моделей. Способи і засоби моделювання. Вибір і 

обґрунтування методу моделювання. Вибір моделі. Помилки моделювання. 

Прийняття рішень. Поняття теорії рішень. Особливості підходу. 

Аксіоми, постулати, гіпотези. Етапи вироблення рішень. Методи вироблення 

рішень. 

Елементи теорії імовірності. Випадкові події, імовірність і частота, 

властивості ймовірностей. Випадкові величини, закони їх розподілу, числові 

характеристики. 

Основні визначення теорії ймовірностей. Формула повної імовірності. 

Теорема Байєса. Випадкова величина. Поняття розподілу дискретної 

випадкової величини. Щільність розподілу та інтегральна функція розподілу 

безперервної випадкової величини. Характеристики розподілу випадкових 

величин: математичне очікування, дисперсія та кореляційний момент. 

Закони розподілу випадкових величин Пуассона, Гауса. Поняття оцінок 

параметрів розподілу і вимоги до них. Довірчий інтервал. Вибіркове середнє 

та вибіркова дисперсія. 
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Для фахівців з технічного забезпечення. 

Структура, задачі і принципи функціонування системи технічного 

забезпечення. Види технічного забезпечення. Керівні документи, які 

визначають функціонування системи технічного забезпечення. 

Система забезпечення військ (сил) матеріально-технічними засобами. 

Норми запасів матеріально-технічних засобів, порядок їх ешелонування і 

утримання. Джерела забезпечення військ матеріально-технічними засобами. 

Система відновлення пошкоджених зразків озброєння та військової техніки. 

Управління технічним забезпеченням. Система управління технічним 

забезпеченням. Робота командира, начальника штабу, заступника командира з 

озброєння і підпорядкованих йому служб, начальників родів військ і спеціальних 

військ при організації технічного забезпечення. Документи з управління 

технічним забезпеченням. 

Теоретичні основи вирішення задач технічного забезпечення. Основні 

методи вирішення задач визначення потреби військ в ракетах і боєприпасах, їх 

розподіл по задачам (етапам), дням операції (бою) і військам, розрахунку подачі 

ракет і боєприпасів, прогнозування стану озброєння та військової техніки у ході 

операції (бою), оцінки можливостей ремонтних органів з ремонту і евакуації 

озброєння і військової техніки. Методика оцінки ефективності системи 

технічного забезпечення. 
Сили та засоби технічного забезпечення окремої механізованої 

(танкової) бригади, їх застосування в бою (на марші), технічне забезпечення 
окремої механізованої (танкової) бригади в бою (на марші), особливості 
технічного забезпечення підрозділів, частин в особливих умовах та в 
міжнародних операціях з підтримання миру та безпеки, зміст аналітичних 
моделей, що використовуються під час планування технічного забезпечення. 

Технічне забезпечення оперативно-тактичного угруповання військ 
(сил) оперативного командування в стабілізаційній, оборонній, наступальній 
(контрнаступальній) операції. 

Основні визначення теорії ймовірностей, класифікація подій.  
Складові події, ймовірність суми та добутку подій. 
Формула повної ймовірності. Теорема Байеса. 
Визначення ймовірності подій як співвідношення мір множин 

(геометрична ймовірність). 
Визначення ймовірності подій як співвідношення числа благоприємних 

результатів до загальної їх кількості. 
Випадкові величини та функції розподілу. 
Числові характеристики випадкових величин. 
Граничні теореми теорії ймовірностей (теорема Бернулі, теорема 

Пуасона; теорема Чебишева; теорема Маркова, гранична центральна 
теорема; теорема Лапласа). 

Розподіл Пуассона дискретної випадкової величини.  
Нормальний розподіл безперервної випадкової величини. 
Система експлуатації озброєння та військової техніки. Види та етапи 

експлуатації. Основні терміни та визначення. Структура систем експлуатації та 
основні експлуатаційно-технічні заходи, які проводяться у військах. 
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Система технічного обслуговування і ремонту озброєння 
та військової техніки. Види і показники ремонту та технічного 
обслуговування. Методи ремонту. Організація ремонту і технічного 
обслуговування озброєння та військової техніки в частині. 

Зберігання озброєння та військової техніки. Види зберігання і вимоги до 
озброєння та військової техніки, яка становиться на зберігання. Порядок 
постановки озброєння та військової техніки на зберігання. Зняття озброєння 
та військової техніки зі зберігання. 

Категорування і списання озброєння та військової техніки. 
Категорування озброєння та військової техніки. Зняття з експлуатації та 
списання озброєння та військової техніки за технічним станом. 

 
1.8. Програма вступного випробування для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі за спеціальністю “255 Озброєння та військова 
техніка” 

 
Вступник повинен знати: 
 

Основні етапи експлуатації ОВТ. Забезпечення військ ОВТ. 

Отримання, введення в експлуатацію, облік, передача та списання ОВТ. 

Порядок подання рекламацій. Класифікація ОВТ за групами експлуатації. 

Вимоги керівних документів по нормам витрат ресурсу ОВТ. Планування 

експлуатації ОВТ та облік витрат ресурсу. Категорування ОВТ. Вимоги 

керівних документів та загальні положення по технічному обслуговуванню 

ОВТ. Види технічного обслуговування та їх характеристики (призначення, 

періодичність проведення, сили та засоби, що залучаються, основні роботи, 

що виконуються). Вимоги керівних документів по організації зберігання ОВТ 

у військах. Організація перевірки стану ОВТ. Періодичність перевірок стану 

ОВТ посадовими особами. Організація транспортування ОВТ. Вимоги 

керівних документів до місць зберігання стрілецької зброї та боєприпасів.  

Складові частини відновлення ОВТ. Види ремонту та їх 

характеристики (призначення, періодичність проведення, якими силами та 

засобами проводяться основні роботи, що виконуються). Способи та методи 

ремонту ОВТ. Організація військового ремонту ОВТ в стаціонарних умовах. 

Пости, ділянки і приміщення пункту технічного обслуговування і ремонту. 

Порядок здавання ОВТ в ремонт і отримання з ремонту. Планування, облік і 

звітність при військовому ремонті. Організація ремонту ОВТ в польових 

умовах. Призначення, основне технологічне обладнання та тактико-технічні 

характеристики рухомих засобів технічного обслуговування, ремонту та 

евакуації ОВТ. 

Призначення вимірювань параметрів технічних засобів ОВТ. Фізичні 

основи вимірювань. Види, засоби і методи вимірювань. Похибки вимірювань 

та їх класифікація. Поняття невизначеності вимірювань. Метрологічні 

характеристики засобів вимірювальної техніки військового призначення. 

Вимірювально-інформаційні системи та їх метрологічне обслуговування.  



 166 

Основи теорії ймовірності та математичної статистики. Випадкова 

подія. Визначення ймовірності. Основні закони теорії ймовірностей. Теорема 

Байєса. Випадкова величина. Розподіл дискретної випадкової величини. 

Щільність розподілу та інтегральна функція розподілу безперервної 

випадкової величини. Багатомірні розподіли. Математичне очікування і 

дисперсія випадкової величини. Характеристики багатомірних розподілів. 

Основні типи розподілів та їх характеристики: біноміальний розподіл, 

розподіл Пуассона, рівномірний розподіл, розподіл Гауса. Закон великих 

чисел. Оцінка параметрів розподілів за результатами спостережень. 

Вибіркове середнє і вибіркова дисперсія. Довірчий інтервал. 
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Додаток 4 

 

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. 
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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 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. 
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Додаток 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ 

з порядку реєстрації користувачів у Центральному репозиторії ресурсів 

системи Дистанційного навчання Збройних Сил України та проведення 

попереднього дистанційного тестування вступників до Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Ця Інструкція визначає порядок реєстрації користувачів 

(вступників), зміни, відновлення і видалення облікових даних, порядку входу 

користувачів у Центральний репозиторій ресурсів Системи дистанційного 

навчання Збройних Сил України (далі – ЦРР СДН ЗСУ) та порядок 

проведення попереднього дистанційного тестування вступників до 

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

(далі – НУОУ).  

 

1.2. Основні часові терміни: 

 

до 10 квітня 2019 року подача заявок на реєстрацію вступників; 

до 20 квітня 2019 року створення облікових даних користувачів та 

передача їх встановленим порядком вступникам; 

до 30 квітня 2019 року проходження вступниками реєстрації в ЦРР 

СДН ЗСУ; 

з 10 по 25 травня 2019 року проведення попереднього дистанційного 

тестування вступників до НУОУ. 

 

2. Порядок реєстрації користувачів 

 

2.1. Реєстрація вступників до НУОУ передбачає отримання ними логіну 

та пароля для першого входу в ЦРР СДН ЗСУ. 

Логін є персоналізованим і передбачає збір інформації про вступника 

(прізвище, ім’я, по батькові та інформацію щодо спеціальності та 

спеціалізації, на яку вступає).  

Інформація про користувача не зберігається в ЦРР СДН ЗСУ, вона 

узагальнюється адміністратором ЦРР СДН ЗСУ і зберігається в Базі даних 

про вступників до НУОУ в науково-методичному центрі організації освітньої 

діяльності НУОУ (далі – НМЦ ООД НУОУ).  

Припинення дії логіну та пароля користувача (вступника) здійснюється 

окремим рішенням і реалізується адміністратором ЦРР СДН ЗСУ. 

 

2.2. Облікові дані користувача створюються адміністратором ЦРР СДН 

ЗСУ на підставі поданої заявки, надісланої по команді від керівника 

(начальника) організації, командира частини, командира (начальника) 

підрозділу на ім’я начальника НУОУ. Підставою для подачі заявки на 

реєстрацію є рапорт (заява), поданий від кандидата на вступ до НУОУ.  

Заявка оформлюється в форматі EXEL згідно додатка 1. В листі 

супроводження заявки обов’язково вказується відповідальна особа за 

дистанційне навчання з контактною інформацією. До листа додається 

зареєстрований CD-RW (DVD-RW) диск, на якому міститься заявка в 

електронному вигляді, оформлена відповідно до вимог.  
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Також подача заявки на створення облікових даних 

користувача можлива за допомогою автоматизованої системи управління 

Збройних Сил України “Дніпро”. В цьому випадку, вона подається на ім’я 

начальника НУОУ відповідно до Інструкції з обміну інформацією в 

автоматизованій системі управління Збройних Сил України “Дніпро”, 

затвердженої наказом Міністерства оборони України від 29 січня 2015 року 

№ 44. 

На підставі отриманої заявки адміністратором ЦРР СДН ЗСУ 

створюються логіни з паролями для першого входу в систему. Після цього в 

НЦДН НУОУ формується список користувачів військової частини 

(організації, підрозділу), який передається встановленим порядком до 

військової частини (організації, підрозділу). В листі супроводження 

обов’язково вказується контактна інформація адміністратора ЦРР СДН ЗСУ.  

При отриманні у військовій частині (організації, підрозділі) особою 

відповідальною за ДН списку з логінами та паролями користувачів вони 

обліковуються та видаються згідно з порядком викладеним в Першочергових 

вимогах щодо кібернетичної безпеки, погоджених Державним секретарем 

Міністерства оборони України, № 598 Міністерства оборони України від 

11 січня 2018 року. Після цього кандидат на вступ до Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського (НУОУ) може 

входити в ЦРР СДН ЗСУ. 

 

3. Порядок реєстрації користувачів ЦРР СДН ЗСУ 

 

3.1. Вхід в ЦРР СДН ЗСУ здійснюється через Інтернет зі службової, або 

особистої електронно-обчислювальної машини. 

 

3.2. Для входу та самореєстрації в ЦРР СДН ЗСУ необхідно: 

 

Знайти на встановленій операційній системі (Windows, MacOX, Linux) 

необхідний для доступу до мережі Інтернет браузер (Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome, FireFox, Safari) (рис. 1) та запустити його на виконання. 

 

 
Рис. 1. Приклад запуску браузера Google Chrome 

 

У відкритому на виконання браузері перейти до адресного рядку, який 

зображений на рис. 2 і ввести адресу ЦРР СДН ЗСУ, а саме 

http://adl.mil.gov.ua та натиснути ENTER на клавіатурі персонально-

обчислюваній машини. 
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Рис. 2. Приклад запуску браузера Google Chrome 

 

Після переходу на web-ресурс ЦРР СДН ЗСУ користувачу буде 

відображена web-сторінка входу в систему, яка зображена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Сторінка входу в систему 

 

Для входу в ЦРР СДН ЗСУ користувачу необхідно у правому 

верхньому куті натиснути посилання “Вхід”, яке зображене на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Перехід на посилання “Вхід” 

 

Після переходу на посилання “Вхід” відкривається наступна сторінка 

автентифікації (рис. 5), на якій необхідно ввести свій логін та пароль, які 

надають правила розмежування прав доступу в системі, що регламентує 
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правила доступу користувачів і процесів в системі та натиснути на 

посилання “Вхід”. 

 

 
Рис. 5. Автентифікації користувача в системі 

 

Після автентифікації користувача в ЦРР СДН ЗСУ система примусово 

перенаправляє користувача для зміни пароля (рис. 6). Під час зміни пароля 

необхідно прочитати інструкцію щодо зміни пароля та виконати вказані 

критерії щодо зміни пароля і ввести необхідні дані для зміни пароля 

користувача в системі та натиснути на посилання “Зберегти зміни”. 

 

 
Рис. 6. Зміна пароля користувача 

 

Пароль, який створив користувач, є його єдиним паролем для входу в 

ЦРР СДН ЗСУ, він конфіденційний. За його збереження і нерозголошення 

несе відповідальність особисто користувач.  

 

4. Порядок відновлення та скасування облікового запису користувача 

(вступника) ЦРР СДН ЗСУ 

 

4.1. У випадку втрати користувачем пароля доступу в ЦРР СДН ЗСУ 

він звертається до особи відповідальної за ДН у військовій частині 

(організації, підрозділі), яка в свою чергу надсилає заявку встановленим 

порядком адміністратору ЦРР СДН ЗСУ на відновлення пароля доступу в 

систему. 

 

4.2. На підставі отриманої заявки адміністратор ЦРР СДН ЗСУ 

скасовує втрачений пароль та встановлює попередній пароль, який був 

застосований користувачем при першому вході в ЦРР СДН ЗСУ та 
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встановленим порядком інформує відповідальну особу за ДН у 

військовій частині (організації, підрозділі) про відновлення пароля, яка в 

свою чергу організовує повторний вхід та реєстрацію користувача в ЦРР 

СДН ЗСУ. 

 

4.3. При необхідності скасування доступу користувачу в ЦРР СДН ЗСУ 

на підставі рішення командира частини (підрозділу), начальника організації 

відповідальний за ДН формує заявку на скасування логіну та пароля доступу 

і подає її встановленим порядком адміністратору ЦРР СДН ЗСУ. На підставі 

отриманої заявки адміністратор ЦРР СДН ЗСУ видаляє облікові дані 

користувача, про що повідомляє встановленим порядком відповідального за 

ДН у військовій частині (організації, підрозділі). 

 

5. Порядок проведення попереднього дистанційного тестування  

вступників до НУОУ 

 

5.1. Попереднє тестування вступників до НУОУ включає:  

 

фахове тестування;  

тестування з іноземної мови;  

тестування з метою психологічного обстеження; 

 

5.2. Попереднє дистанційне тестування вступник проходить за тією 

спеціальністю та спеціалізацією, яку він обрав раніше і яка вказана в заявці 

на отримання облікових даних користувача.  

 

5.3. Попереднє тестування вступників до НУОУ проводиться в два 

етапи: 

 

1 етап – пробне дистанційне тестування вступників до НУОУ 

2 етап – попереднє дистанційне тестування вступників до НУОУ. 

На першому етапі вступник має можливість ознайомитися з 

інтерфейсом ЦРР СДН ЗСУ та пройти пробне дистанційне тестування 

вступників. При цьому результати тестування зберігатися не будуть. 

На другому етапі вступник, у встановлені терміни, почергово 

проходить всі види тестів, які йому надає система (фахове тестування, 

тестування з іноземної мови, психологічне тестування), після їх завершення 

результати зберігаються в ЦРР СДН ЗСУ. 

 

5.4. По завершенню попереднього дистанційного тестування 

вступників до НУОУ всі результати узагальнюються адміністратором ЦРР 

СДН ЗСУ та передаються для аналізу та збереження в НМЦ ООД НУОУ. 
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Додаток 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на отримання облікових записів користувача в Центральному репозиторії 

ресурсів Системи дистанційного навчання Збройних Сил України для 

реєстрації кандидатів на вступ до Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського з військової частини….. (організації…., 

установи……) 

 

 

№ 

з/п 

спеціальність та 

спеціалізація на 

яку вступає 

особа 

По батькові Ім’я  Прізвище Примітка 

1 2 4 5 6 7 

      

      

 

 

Командир (начальник, керівник) військової частини….. (організації…., 

установи……)  

Військове звання                                підпис                                        ініціали 

прізвище 

“___” ____________ 201__ року 

 

 
  


