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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті оборони 
України імені Івана Черняховського (далі за текстом – Університет) на другому 
(магістерському) рівні здійснюється відповідно до наказів Міністерства освіти і 
науки України про ліцензування освітньої діяльності на першому 

(бакалаврському) рівні від 03.05.2018 року № 554-л, другому (магістерському) 
рівні від 06.03.2019 року № 175-л, від 27.03.2019 року № 211-л, 
від 17.04.2019 року № 334-л, від 26.06.2018 року № 1364-л, та третьому 
(освітньо-науковому) рівні від 04.07.2016 року № 771, від 27.07.2018 року 
№ 1375-л та від 21.12.2018 року № 3073-л. 

Підготовку докторів наук в Університеті (четвертий науковий рівень) 
запроваджено рішенням Вченої ради Університету від 26.10.2020 року 
(протокол № 11) та наказу начальника Університету від 30.10.2020 року № 333. 

Правила прийому до Університету в 2021 році розроблені Приймальною 
комісією Університету (далі за текстом – Приймальна комісія) відповідно до 
Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий обовʼязок і військову 
службу”, Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 року 
№ 1274, Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 
та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року 

№ 261, Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-
дослідних установах) Міністерства оборони України, затверджених наказом 
Міністерства оборони України від 24.02.2017 року № 115, Інструкції про 
організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому 
до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти, затвердженої наказом Міністра оборони України 
від 05.06.2014 року № 360 (зі змінами) та зареєстрованою у Міністерстві 

юстиції України 26.06.2014 року за № 704/25481 (далі за текстом – 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 11.05.2016 року 
№ 248, Порядку проведення військової підготовки громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.02.2012 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 14.12.2015 року № 719/1289. 

Університет відповідно до Законів України “Про освіту” та “Про вищу 
освіту”, здійснює навчання (підготовку) громадян за державним замовленням 
та понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу за кошти фізичних 
та юридичних осіб. 
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Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістр на оперативно-стратегічному та оперативно-тактичному рівнях 

вищої військової освіти 
 

Університет оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за 

освітнім ступенем магістр за відповідними спеціальностями в межах 

ліцензованого обсягу (додаток 1). 

До Університету приймаються незалежно від статі офіцери, які проходять 

військову службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 

правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави, 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 відповідно державного замовлення на 

очну форму здобуття освіти та понад державне замовлення в межах 

ліцензованого обсягу на заочну форму здобуття освіти за кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

 

Розділ 1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. На навчання для здобуття вищої військової оперативно-стратегічної 

освіти на конкурсній основі приймаються офіцери, які: 

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 

правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави; 

мають вищу військову оперативно-тактичну освіту та освітній ступінь 

магістра; 

проходять службу на посадах зі штатно-посадовою категорією 

“полковник” (“капітан 1-го рангу”) і вище; 

зараховані до резерву для просування по службі на посади з оперативно-

стратегічним рівнем підготовки (під час дії особливого періоду – на підставі 

висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є 

нижчим за займаними посадами; 

мають допуск до державної таємниці за формою не нижче 2; 

мають вік: 

до 45 років (на кінець року вступу) – на очну форму здобуття освіти; 

до 50 років (на кінець року вступу) – на заочну форму здобуття освіти. 

Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що 

вступають на відповідну форму здобуття освіти, збільшується до 48 та 53 років 

відповідно. 
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2. На навчання для здобуття вищої військової оперативно-тактичної 

освіти на конкурсній основі приймаються офіцери, які: 

проходять службу за контрактом у Збройних Силах України або інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, 

правоохоронних та розвідувальних органах, органах спеціального призначення 

з правоохоронними функціями, на які Конституцією та законами України 

покладено завдання із забезпечення оборони держави; 

мають вищу військову тактичну освіту та освітній ступінь бакалавра; 

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 (під час дії особливого періоду – на підставі 

висновку службової характеристики) або мають рівень підготовки, що є 

нижчим за займаними посадами; 

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); 

мають вік: 

до 38 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-

посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) і вище – на очну форму 

здобуття освіти; 

до 43 років (на кінець року вступу) з військових посад зі штатно-

посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище – на заочну 

форму здобуття освіти. 

Під час дії особливого періоду: 

граничний вік для кандидатів, що вступають на відповідну форму 

здобуття освіти, збільшується до 43 та 48 років відповідно; 

на навчання на заочну форму 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. 

 

3. Для підготовки державних службовців з питань воєнної безпеки та 

оборони держави, на заочній формі здобуття освіти, на конкурсній основі 

приймаються громадяни України віком до 50 років, які перебувають на 

державній службі на посадах, не нижчих 5 групи оплати праці. 

 

4. Вік вступників та термін перебування на посаді обчислюється станом 

на кінець року вступу до Університету. 
 

5. Офіцери, рекомендовані до вступу на очну форму здобуття освіти, 

перед вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують 

щорічну відпустку за поточний рік. 
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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. 

 

Розділ 2. Фінансування підготовки фахівців 

 

1. Фінансування підготовки фахівців здійснюється за рахунок видатків 

державного бюджету. Надання освітніх послуг в Університеті також можуть 

здійснюватись за рахунок фізичних або юридичних осіб. 

 

Розділ 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: 

 

Таблиця 1 

Строки проведення етапів вступної кампанії 
 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому рапортів (заяв) та документів з 1 січня 2021 р. 

Закінчення прийому рапортів (заяв) та документів 30 квітня 2021 р. 

Відбір вступників на навчання 3 – 31 травня 2021 р. 

Проведення вступних випробувань (ОСР, ОТР) 5 – 10 липня 2021 р. 

Конкурсний відбір до 10 липня 2021 р. 

Термін зарахування вступників до університету до 21 серпня 2021 р. 

 

Розділ 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 2021 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 здобуття 

освіти 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 здобуття освіти та 

спеціальність, за якою бажають навчатися. 

До рапорту (заяви) вступники додають: 

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

копію картки фізичної особи – платника податків;  
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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; 

довідку із зазначенням штатно-посадової категорії посади, на якій 

проходить службу офіцер; 

довідку про проходження військової служби; 

копія Контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу; 

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 за текстом – 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); 

відомість результатів перевірки фізичної та спортивної підготовленості 

кандидата на навчання в Університеті за поточний рік; 

картку попередньої професійної діагностики (форма №3 додатку 2 наказу 

Міністерства оборони України від 05 червня 2014 року № 360); 

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. 

 

2. 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 справаˮ, нижче – військове звання, прізвище, ім’я та 

по батькові, спеціальність та спеціалізація, форма навчання. Навчальну справу 

оформлюють відповідно до вимог Інструкції з діловодства в Збройних Силах 

України. 

Неправильно або неповністю оформлені документи повертають 

відповідним кадровим органам на доопрацювання. 

 

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. 
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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. Після проходження офіцерами, які подали рапорти, медичного огляду, 

попередньої професійної діагностики, перевірки рівня фізичної підготовленості 

та оцінки індивідуальних спроможностей з предметів індивідуальної підготовки 

командири військових частин приймають рішення про зарахування їх 

вступниками до Університету. Офіцерам, які не відповідають вимогам до 

кандидатів на навчання, непридатні до навчання за станом здоров’я, мають 

незадовільну оцінку рівня фізичної підготовленості відмовляють із зазначенням 

причин відмови в подальшому розгляді їх кандидатами на навчання, про що 

офіцеру повідомляється в індивідуальній бесіді. 

Список офіцерів, які рекомендовані вступниками на навчання на очній 

формі здобуття освіти за рахунок видатків державного бюджету, їх особові 

справи, службові картки, картки медичного огляду та документи, зазначені в 

пункті 1 цього розділу, до 1 лютого подають за підпорядкованістю до кадрових 

органів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 

України. 

Навчальні справи вступників на заочну форму здобуття освіти за кошти 

фізичних або юридичних осіб, їх службові картки, картки медичного огляду та 

документи, зазначені в пункті 1 цього розділу, до 1 травня подають 

безпосередньо до приймальної комісії Університету. 

 

6. Медичний огляд офіцерів, які вступають до Університету, проводять 

гарнізонні (госпітальні) військово-лікарські комісії відповідно до Положення 

про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого 

наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами). 

Придатність офіцерів до навчання в Університеті за результатами 

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

визнаних непридатними, до конкурсного відбору не допускають. 

 

7. Рівень фізичної підготовленості офіцерів, які вступають до 

Університету, визначає командир (начальник) військової частини (установи) 

відповідно до Тимчасової настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах 

України за результатами практичного виконання фізичних вправ під час 
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перевірки фізичної підготовленості військовослужбовців військової частини 

(установи). 

Відомість результатів перевірки фізичної та спортивної підготовленості 

кандидатів на навчання в Університеті за поточний рік додається до навчальної 

справи вступника. 

Офіцерів, які отримали незадовільну оцінку до конкурсного відбору не 

допускають. 

 
Розділ 5. Організація конкурсного відбору 

 

1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не 

пізніше вказаного у виклику терміну з такими документами: 

паспорт громадянина України;  

посвідчення офіцера; 

посвідчення про відрядження; 

довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з 

додатком 14 Порядку-939; 

документ державного зразка про раніше здобутий рівень вищої освіти та 

додаток до нього; 

документ, що засвідчує право на нарахування додаткових балів за 

навчальні, наукові та службові досягнення (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 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. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за 

результатами вступних випробувань.  

 

4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на 

оперативно-стратегічному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови. 
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4.1. Фахове випробування (тест множинного вибору) включає питання з 

таких дисциплін: 

 

оперативне мистецтво, управління військами, повсякденна діяльність 

Збройних Сил України, застосування військ (сил) в операціях, всебічне 

забезпечення військ (сил) в операціях. 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 5 балів, неправильну 

відповідь у 0 балів. Максимальна оцінка становить 125 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 80 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 

 

4.2. Вступне випробування з іноземної мови (лексико-граматичний тест 

множинного вибору) полягає у визначенні рівня мовної компетенції вступників. 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну 

відповідь – 0 балів. 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. 
 

5. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на 

оперативно-тактичному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови. 
 

5.1. Фахове випробування (тест множинного вибору) 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). 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 5 балів, неправильну 

відповідь у 0 балів. Максимальна оцінка становить 200 балів. 

Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 120 балів), 

до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не 

допускають. 
 

5.2. Вступне випробування з іноземної мови (лексико-граматичний тест 

множинного вибору) полягає у визначенні рівня мовної компетенції вступників. 

Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну 

відповідь – 0 балів. 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. 
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5.3. Вступні випробування проводяться безпосередньо в Університеті 

через платформу Центрального репозиторію ресурсів Системи дистанційного 

навчання Збройних Сил України. 

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. 

 

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. 

 

9. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних 

випробувань, є його конкурсним балом. 

 

9.1. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття освітнього ступеня 

магістра на оперативно-стратегічному рівні визначається за формулою: 

КБ = ФВ + ІМ + ДБ. 

де ФВ – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 100 балів); 

ІМ – оцінка вступного випробування 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 про 

вищу освіту на основі якого здійснюється вступ (максимальна сумарна кількість 

додаткових балів не може перевищувати 20). 
 

9.2. Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття освітнього ступеня 

магістра на оперативно-тактичному рівні визначається за формулою: 

КБ = ФВ + ІМ + ДБ. 

де ФВ – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 200 балів); 
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ІМ – оцінка вступного випробування 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 про 

вищу освіту на основі якого здійснюється вступ (максимальна сумарна кількість 

додаткових балів не може перевищувати 20). 

 

9.3. Під час розрахунку середнього балу 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 атестації. 

 

9.4. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові та 

службові досягнення. 

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає Приймальна 

комісія після прийняття фахового вступного випробування відповідно до табл.2. 
 

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 ДБ1 Середній 

здійснюється вступ     бал 

Диплом про другу вищу освіту   ДБ2 3 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації та професійного ДБ3 2 

рівня (враховується не більше одного свідоцтва)   

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому МОН ДБ4 1 

України (враховується не більше однієї статті)    

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок ДБ5 3 

Чорнобильської катастрофи (категорія1, 2)    

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”, ДБ8 1 

“За військову доблесть”)     

Посвідчення про нагородження почесним нагрудним ДБ9 1 

знаком начальника Генерального штабу –   

Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і   

честь”)       
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Розділ 6. Формування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників впорядковують за конкурсним балом 

від більшого до меншого. При однаковому конкурсному балі переважне право 

на зарахування надається вступникам, які мають: 

вищу оцінку з фахового випробування; 

вищий середній бал додатку до диплома про вищу освіту на основі якого 

здійснюється вступ. 

 

2. У рейтинговому списку зазначають: 

ступінь вищої освіти, спеціальність (спеціалізація), форма здобуття 

освіти; 

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

конкурсний бал вступника. 
 

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. 
 

Розділ 7. Зарахування вступників слухачами Університету 
 

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

Університету на визначену державним замовленням кількість місць на очну 

форму здобуття освіти за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) 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 здобуття освіти 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. 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 очну форму здобуття освіти, із списків 

особового складу військових частин. 
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4. Зарахування слухачами університету державних службовців та осіб, які 

вступили на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб здійснюється 

наказом начальника Університету. 

 

Розділ 8. Особливості прийому на навчання іноземців 

 

Військовослужбовців збройних сих іноземних держав приймаються на 

навчання до Університету на підставі відповідних міжнародних угод 

(договорів). 

 

Розділ 9. Додаткове зарахування до Університету та зберігання робіт 

вступників 

 

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

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. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1 
 

Перелік спеціальностей Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського, на які оголошено прийом на підготовку військових 

фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти 

 
Шифр та найменування  

галузі знань  

Код та найменування  

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
 

Оперативно-стратегічний рівень 

25 Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 

кордону 

256 Національна безпека (за окремими 

сферами забезпечення і видами 

діяльності) 

100 

Оперативно-тактичний рівень 

25 Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 

кордону 

253 Військове управління (за видами 

збройних сил) 

830 

254 Забезпечення військ (сил) 1250 
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Додаток 2 
 

Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня 

бакалавр на тактичному рівні військової освіти 

 

Університет оголошує прийом громадян України, які мають повну 

загальну середню освіту, виявили бажання здобути вищу освіту за освітнім 

ступенем бакалавра та відповідають установленим вимогам проходження 

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

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

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

військової служби у Збройних Силах України” на очну форму здобуття освіти 

на першому (бакалаврському) рівні підготовки здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю “Фізична культура і спорт” спеціалізацією “Фізичне виховання і 

спорт у Збройних Силах” (додаток 2.1). 
 

Розділ 1. Вимоги до рівня освіти вступників 
 

Для здобуття освітнього ступеня бакалавра 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, з числа цивільної молоді, військовослужбовців, резервістів та 

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

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра зі 

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

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

служби). 

Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з особами 

чоловічої статі. 

Прийом до Університету здійснюється за конкурсом та відповідно 

державного замовлення.  

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особам, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого спеціаліста, освітній ступінь 

молодшого бакалавра зі спеціальності “Фізична культура і спорт” можуть 

перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом 

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

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

Розділ 2. Фінансування підготовки фахівців 
 

Фінансування підготовки фахівців на посади осіб офіцерського складу за 

схемою навчання “курсант” здійснюється за рахунок видатків державного 
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бюджету – за державним замовленням на конкурсній основі відповідно до 

стандартів вищої освіти, якщо ступінь вищої освіти громадянин здобуває 

вперше за кошти державного бюджету. 

 

Розділ 3. Порядок проведення відбору вступників з числа цивільної 

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

посиленою військово-фізичною підготовкою  

 

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

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

подають особисто заяву до районного (міського) військового комісаріату за 

місцем реєстрації. 

У заяві зазначають: 

1) прізвище, ім’я та по батькові; 

2) рік, місяць і день народження; 

3) поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного 

телефону; 

4) найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити; 

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

6) перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському 

центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце). 

До заяви додають: 

1) автобіографія; 

2) копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

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

якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 

3) копія свідоцтва про народження; 

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

5) копії документів, які відповідно до чинного законодавства 

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

6) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

7) два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою 

проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де 

вступник перебуває на військовому обліку; 

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

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

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

військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 

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

документ, який засвідчує особу і громадянство. 

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

№ 152);  

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

папці (наказ МОУ від 14 серпня 2008 року № 402), з наданням оригіналів 
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сертифікатів нарколога та психіатра. Усі копії документів засвідчуються 

районним (міським) військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в 

установленому законодавством порядку. 

 

2. Якщо у військовому комісаріаті рознарядка для направлення до 

університету відсутня чи вона вже виконана, кандидат може подати заяву 

безпосередньо начальнику Університету до 01 липня року вступу, в якій 

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

кандидат на навчання перебуває на військовому обліку. 

 

3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях 

Автономної Республіки Крим, у Донецькій та Луганській областях і тимчасово 

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

військовому комісаріаті за місцем проживання на підконтрольній території 

мають право подати заяву на вступ безпосередньо до приймальної комісії 

університету. Оформлення особових справ таких вступників здійснюється 

безпосередньо в Університеті. 

 

4. Оформлення документів, попередня професійна діагностика, відбір 

вступників з числа цивільної молоді та ліцеїстів здійснюється у військових 

комісаріатах до 10 червня року вступу.  

 

5. Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами 

прийому районні (міські) військові комісаріати подають в обласні військові 

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

на навчання. 

 

6. Приймальна комісія Університету у тижневий термін після реєстрації 

документів розглядає документи кандидатів та приймають рішення про їх 

виклик для проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із 

зазначенням причин. Рішення оформляється протоколом засідання приймальної 

комісії Університету. 

 

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

вступних випробувань приймальна комісія Університету повідомляє кандидатів 

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

числа цивільної молоді направляються до Університету районними (міськими) 

військовими комісарами. 

 

8. Факти ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної галузі знань 

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

зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав 

для вступу поза конкурсом фіксуються у заяві вступника і підтверджуються 

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

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

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

документа про здобутий освітній рівень, що здійснюється Міністерством освіти 

і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів 

здійснюється протягом першого року навчання.  

 

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

пред’являє безпосередньо приймальній комісії:  

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

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

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

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

інший документ, який засвідчує особу і громадянство;  

3) копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  

4) військовий квиток або посвідчення про приписку;  

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

основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;  

6) сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;  

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

законодавства та вказані в Умовах прийому. 

 

11. Всі кандидати з осіб цивільної молоді проходять первинний медичний 

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

обласному військовому комісаріаті із заповненням картки медичного огляду 

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

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

Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 

2008 року № 402).  

На вступників оформляються медичні документи, а також протокол 

засідання комісії з попередньої професійної діагностики, іменний список і 

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

що здійснюють професійний відбір кандидатів. 

 

Розділ 4. Порядок проведення відбору вступників з числа 

військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу 

 

1. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової 

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

навчання до Університету для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за 

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

подають рапорт за підпорядкованістю. У рапорті вказують: 

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

б) займана посада; 
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в) рік, місяць, день народження; 

г) раніше здобутий рівень освіти; 

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

військовослужбовець; 

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

є) наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського 

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів. 

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

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

проходить службу; 

До рапорту додаються: 

1) копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

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

якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 

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

частини; 

3) автобіографія; 

4) службова картка. 

5) копія свідоцтва про народження; 

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

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

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

7) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

8) копія службової картки; 

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

чинного законодавства та вказані в Умовах прийому на 2021 рік; 

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

файлові; 

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

№ 152); 

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

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

 

2. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання в 

Університеті, направляються встановленим порядком на первинний медичний 

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

Університеті, на них оформляються медичні документи за встановленою 

формою відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у 

Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України 

від 14 серпня 2008 року № 402. 

 

3. Документи та особові справи на вступників з числа 

військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу 

оформлені в установленому порядку, командири військових частин надсилають 
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до органів військового управління за підпорядкованістю в строк до 1 квітня 

року вступу до Університету. 

 

4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до 

Університету чи про відмову в направленні на навчання приймають старші 

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

військовослужбовця подаються за підпорядкованістю до 10 квітня року вступу. 
 

5. Попередню професійну діагностику вступників організовують та 

здійснюють комісії з питань проведення попередньої професійної діагностики у 

період з 20 квітня по 1 травня року вступу.  
 

6. Затверджені списки вступників на навчання з числа 

військовослужбовців з доданням відповідних документів надсилаються до 

Університету до 15 травня року вступу.  
 

7. Військовослужбовці строкової служби Збройних Сил України, які 

відібрані вступниками до університету, направляються командирами 

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

перед складанням вступних випробувань. Після завершення навчального збору 

військовослужбовці складають вступні випробування. Перескладання вступних 

випробувань не допускається. 
 

8. Вступники з числа військовослужбовців після прибуття до 

Університету подають особисто до приймальної комісії:  

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

Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 

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

б) військовий квиток; 

в) оригінал документу державного зразка про повну загальну середню 

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

якого здійснюється вступ, та додатку до нього; 

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

Розділ 5. 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 кампанії 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому документів від кандидатів до вступу 

з числа цивільної молоді до районного (міського) 

військкомату за місцем проживання 

01 січня 2021 року 
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Закінчення прийому документів від кандидатів до 

вступу з числа цивільної молоді до районного 

(міського) військкомату за місцем проживання  

24 червня 2021 року 

Терміни подачі рапортів на вступ за 

підпорядкованістю військовослужбовців Збройних 

Сил України, інших утворених відповідно до законів 

України військових формувань, військовослужбовців 

військової служби за контрактом рядового, 

сержантського (старшинського) складу  

01 січня – 01 квітня 

2021 року 

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які 

мають право складати вступні випробування  

24 червня 2021 року 

Прибуття осіб, які мають право складати вступні 

випробування  

05 липня 2021 року 

Строки проведення вступних випробувань  05 – 09 липня 

2021 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників  

не пізніше 15 години 

09 липня 2021 року 

Термін зарахування вступників не пізніше 12 години 

10 липня 2021 року 

 

Розділ 6. Порядок проведення конкурсу, його організація та 
проведення 

 
1. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра здійснюється: 
для вступу на перший курс на основі повної загальної середньої освіти – у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання (українська мова або українська 
мова та література, біологія), визначених Переліком конкурсних предметів 
сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378, (або їх 
копії) (додаток 2.2). У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років;  

для вступу на перший курс на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) зі спеціальності “Фізична 
культура і спорт” – у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української 
мови або української мови і літератури, фахового випробування. 

 
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який 

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

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

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

 

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

освіти вступають для здобуття освітнього ступеня бакалавра, конкурсний бал 

обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів 

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

про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими 

Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню 

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

балу і переводиться у 200-бальну шкалу (додаток 2.3). Оцінки з документа про 

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

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

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

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

вважається таким, що дорівнює 2. 

 

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

кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) на 

перший курс (зі скороченим терміном навчання) конкурсний бал обчислюється 

як сума балів сертифіката з зовнішнього незалежного оцінювання з української 

мови або української мови і літератури та результату фахового випробування.  

 

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

бакалавра за тактичним рівнем підготовки, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, визначається за формулою:  

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

де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

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

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

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

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

 

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

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

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) зі 

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

КБ = 0,25*П1 + 0,5*П2 + 0,25*П3 
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де П1– оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів 

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

балів);  
П2 – оцінка фахового випробування (за шкалою від 100 до 200 балів); 
П3 – оцінка творчого конкурсу. 

 

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

міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки 

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

Міністерства культури, молоді та спорту України) зараховуються оцінки по 

200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

 

11. Призерам та переможцям чемпіонатів Європи та чемпіонатів Світу з 

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

Гімназіади, чемпіонатів України (з олімпійських видів спорту) останній 

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

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

підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом 

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

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

місця та результату. 

 

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

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів 

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

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

200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.  

 

13. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

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

балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а 

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

до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 

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

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

 

15. Перескладання вступних випробувань не дозволяється, крім випадків, 

передбачених пунктом 7.2.5 Тимчасової настанови з фізичної підготовки у 

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

комісія, склад та порядок роботи якої затверджується наказом начальника 

Університету. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості 

балів), отриманої ним на вступному випробуванні, повинна подаватись 

особисто протягом доби після оголошення результатів випробування.  

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 

наступного робочого дня після її подання у присутності вступника. Сторонні 

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

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. 

Апеляція з питань відсторонення вступника від випробування не 

розглядаються.  

 

Розділ 7. Вступні випробування 

 

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

зовнішнього незалежного оцінювання або складання вступних іспитів з 

конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку 

рівня фізичної підготовленості та медичний огляд, що здійснюються відповідно 

до діючих наказів Міністерства оборони України фахівцями, які входять до 

складу відповідних комісій. 

 

2. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі повної загальної середньої освіти за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання, включають: 

оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови або 

української мови і літератури;  

оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з біології;  

творчий конкурс; 

медичний огляд; 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

3. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра на 

основі вступних іспитів, включають: 

іспит з української мови; 

іспит з біології; 

творчий конкурс; 

медичний огляд; 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра, які 

вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого бакалавра, 

включають: 
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оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступний іспит з 

української мови або української мови і літератури;  

фахове випробування; 

творчий конкурс; 

медичний огляд; 

психологічне обстеження; 

перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

5. Результати вступних випробувань для вступників, які вступають на 

основі повної загальної середньої освіти та на основі освітньо-кваліфікаційного 

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

 

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

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

самостійно, творити власні тексти засобами літературної мови. Завдання 

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

Перших чотири питання оцінюється у 35 балів. Власне висловлення оцінюється 

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

відведено 180 хвилин. 

 

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

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

вмінням кваліфікувати об’єкти, встановлювати закономірності, виявляти 

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

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

20 завдань. Абітурієнти виконують роботу протягом 120 хвилин (Наказ 

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

визначають як суму балів за окремі завдання. Максимальна оцінка становить 

200  балів. 

 

8. Фахове випробування проводиться у вигляді письмового тесту 

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

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

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

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

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються.  

 

9. Письмові вступні випробування вступники виконують на окремих 

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

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

титульному аркуші. Під час проведення вступних випробувань заборонено 

використовувати підручники, навчальні посібники та інші матеріали, що не 

передбачені рішенням приймальної комісії. У разі виявлення факту 

користування під час випробування сторонніми джерелами інформації (у тому 

числі підказуванням) вступник відсторонюється від подальшої участі у 
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випробуваннях. На його екзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину та 

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

виставляють незадовільну оцінку незалежно від обсягу і змісту написаного. 

 

10. Психологічне обстеження. 

Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності 

психічних властивостей та психофізіологічних характеристик вступника до 

вимог освітньої характеристики з відповідної військової спеціальності, 

прогнозування професійної придатності до успішного навчання, а у 

подальшому – проходження військової служби у військах.  

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-

мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної 

стійкості та оцінку професійної придатності до успішного навчання й 

оволодіння відповідною військовою спеціальністю.  

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов 

професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 

психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних 

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

індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, 

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

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

відбір, і з числа кандидатів відраховуються та до подальшого складання 

випробувань та участі в конкурсному відборі не допускаються. Рішення 

приймальної комісії щодо таких вступників оформляється окремим 

протоколом.  

Вступникам, які не зараховані за результатами оцінки індивідуальних 

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

до військкоматів за місцем проживання, записується таке формулювання 

відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступного випробування”.  

 

11. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 

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 2.4). 

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

перевіряють за чотирма вправами:  

Вправа № 3 – підтягування на перекладині. Вправа виконується на 

гімнастичних чи багатопролітніх перекладинах на максимальну кількість 

повторень.  

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

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

положення “підборіддя вище перекладини”. Опуститися у вихідне положення 

не розхитуючись.  
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Забороняється: відводити ноги назад у вихідному положенні, виконувати 

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

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від 

нерухомого положення. 

Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення не менше 1 с і 

є дозволом на продовження виконання вправи. 

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

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

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

поверхні упродовж двох хвилин без перерви.  

Перша частина – 1 хв.  

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

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

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

притиснуті до поверхні, ноги випрямлені. 

Рахунок оголошується після торкання носків ніг і є дозволом на 

продовження виконання вправи. 

Дозволяється робити зупинку для відпочинку у вихідне положення. 

Друга частина – 1 хв. 

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

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

до положення прямого кута між плечима та передпліччями, розгинаючи руки 

вийти у вихідне положення.  

Дозволяється розпочинати другу частину вправи після виконання 

необхідного мінімуму зарахованих повторень. 

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

якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги. 

При одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами вправа 

припиняється. Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є 

дозволом на продовження виконання вправи. 

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання 

мінімуму: у першій частині 15 повторень, у другій – 5; 

Вправа № 14 – Біг на 100 м. Вправа виконується з високого старту на 

біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям. 

Забороняється: виконувати старт раніше сигналу, пересікати під час бігу 

іншу доріжку. 

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

Вправа № 8 – Біг на 3000 м. 

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

місцевості із загального чи роздільного старту.  

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

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

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

командою “Зайняти місця” вступники займають позицію на задньому краю 

стартової тумби. За командою “На старт” приймають стартове положення на 
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передньому краю стартової тумби (або борту басейну). За командою “РУШ” 

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

якою частиною тіла.  

Перед початком кожної вправи вступнику надається час не менше 

10 хвилин для проведення розминки. 

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа 

цивільної молоді та військовослужбовців складається із суми балів, отриманих 

ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно 

Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ (додаток 6). 

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

набрати суму від 50 до 100 балів. 

Вступники оцінюється як “незалік”, якщо: 

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

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

будь-якої причини; 

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

плаванні. 

Кандидати на навчання до Університету, які отримали за вступні 

випробування з фізичної підготовки оцінку “незалік” зарахуванню до 

університету не підлягають. 

Усі вправи приймають протягом одного дня, окрім плавання. Для 

виконання фізичних вправ дають одну спробу. Повторно виконувати фізичні 

вправи, щоб підвищити оцінку рівня фізичної підготовленості вступникам, не 

дозволено. 
 

12. Заключний медичний огляд.  

Заключний медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням 

про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим 

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

Кожний вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, 

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

медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей.  

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

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

Університеті.  
 

13. Творчий конкурс. 

Творчий конкурс полягає у виконанні спеціальних вправ і нормативів 

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

техніко-теоретичної підготовленості вступників відповідно до вимог 

Навчальних програм для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих 

дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної 

майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, 

правил змагань з видів спорту, Єдиної спортивної класифікації України. 
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Вступне випробування з обраного виду спорту проводиться протягом 

одного дня відповідно до розкладу вступних випробувань. 

Тестові спеціальні та змагальні вправи спрямовані на оцінку спортивної 

майстерності та теоретичної підготовленості вступників. 

Загальна оцінка за випробування визначається сумою балів, що отримана 

вступниками на етапах випробувань: 

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

випробувань спортивної майстерності (від 50 до 100 балів); 

перевірка і оцінка спеціальних теоретичних знань вступників (від 50 до 

100 балів). 

Максимальна оцінка становить 200  балів. Вступники, які не пройшли 

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

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються. 
 

Розділ 8. Зарахування на спеціальних умовах  
 

1. На спеціальних умовах до Університету зараховуються особи, яким 

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

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, Законом України “Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування”, Законом України “Про 

підвищення престижності шахтарської праці”, Законом України “Про статус 

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

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 
 

2. Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів або результатів зовнішнього незалежного 

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

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

межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала 

вступника. Встановлена квота на зарахування на спеціальних умовах дорівнює 

10% обсягу державного замовлення на підготовку військових фахівців. 
 

4. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного балу, визначеного на 

загальних засадах для цієї категорії вступників.  
 

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

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

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала. 
 

Розділ 9. Зарахування за квотою 
 

1. Право на зарахування за квотою до Університету мають: 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, 

сержантського та старшинського складу; 
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випускники поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

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

 

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

Університету згідно з квотами, установленими наказами Міністерства оборони 

України у 2021 році за окремим конкурсом. 
 

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

можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального 

рейтингового списку. 
 

Розділ 10. Право на першочергове зарахування 
 

1. Право на першочергове зарахування до Університету мають: 
особи, визнанні постраждалими учасниками Революції Гідності, учасники 

бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з 
них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової 
служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження 
військової служби громадянами України;  

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.  
Діти із сімей:  
осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, 

поліцейських, які загинули чи померли внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;  

осіб, які добровільно забезпечували (чи добровільно залучалися до 
забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 
здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення 
проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської 
діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення;  

осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були 
утворені чи самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, 
територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі 
формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 
гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових 
формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими 
добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії 
із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними 
відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними 
органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
(операції Об’єднаних сил) у період її проведення;  
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військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників 
Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 
Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 
військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 
поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 
працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 
ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, 
які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 
брали безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних 
сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) у період її проведення, 
та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 
операції (операції Об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 
також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 
залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули 
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, 
одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції 
(операції Об’єднаних сил) безпосередньо в районах та у період її проведення; 
осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших 
ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;  

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил);  

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 
(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 
також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших 
держав під час цих дій та конфліктів;  

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні 
ним обов’язків військової служби.  

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами 
I або II групи;  

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону 
України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей); 
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних 

олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у 
сфері освіти і науки. 

 
2. Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, 

визначеною в пункті 1 цього розділу. 
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Розділ 11. Формування та оприлюднення рейтингового списку 

вступників 

 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

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

повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. У рейтинговому списку вступників зазначаються:  

спеціальність, форма здобуття освіти; 

військове звання; 

прізвище, ім’я та по батькові вступника;  

усі складові конкурсного бала вступника;  

наявність підстав для вступу поза конкурсом;  

наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад; 

наявність права на першочергове зарахування. 

 

3. У межах кожної категорії рейтинговий список впорядковується:  

за конкурсним балом від більшого до меншого;  

за пріоритетністю заяви від першої до останньої; 

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

кваліфікаційний) рівень – від більшого до меншого. 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.  

 
4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення 

на інформаційних стендах приймальної комісії. Ці списки оновлюються при 
внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору. 

 
Розділ 12. Надання рекомендацій для зарахування 
 
1. Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендацій до 

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

 
2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до 

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

 
3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування 

оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.  
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4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної 
комісії чи повідомлення вступника особисто на засіданні приймальної комісії.   

 

5. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатися 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.  

 

6. За наявності вакантних місць приймальна комісія має право допускати 
до участі в конкурсі щодо зарахування навчання осіб, які не пройшли 
конкурсний відбір в іншому ВВНЗ (ВНП ЗВО), за умови складання однакових 
конкурсних іспитів. 

 

Розділ 13. Реалізація права вступників на вибір місця навчання 
 

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

 

2. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії 
оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка 
до нього, медичної довідки та сертифікатів зовнішнього незалежного 
оцінювання та інших документів, передбачених цими правилами (не виконали 
вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання. 

 

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

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

місця державного замовлення. Університет забезпечує анулювання заяв 

зарахованих на місця державного замовлення вступників з конкурсів на інші 

місця державного замовлення в строки, що визначаються щорічними Умовами 

прийому на навчання до закладів вищої освіти України. 
 

Розділ 14. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

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

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

зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передбачені цими 

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

наступним за рейтинговим списком. 
 

Розділ 15. Наказ про зарахування 
 

1. Наказ про зарахування на навчання видається начальником 

Університету на підставі рішення приймальної комісії у встановлені терміни та 
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оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії у вигляді 

списку зарахованих. 

 

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в 

разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.  

 

3. Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 

повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання 

вступником письмової заяви.  

 

4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 

видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 

параграфу 13 цих Правил. 

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотою, права 

на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування курсанта. 

 

Розділ 16. Додаткове зарахування до університету та зберігання робіт 

вступників 

 

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

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

відповідний наказ. 

 

2. На звільнені місця державного замовлення може бути проведено 

додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні 

випробування і не пройшли за конкурсом на навчання. 

 

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

випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного 

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

рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за 

результатами поточних вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються 

до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом. 
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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 

Наймену- 
вання 

спеціальності 

Найменування 
спеціалізації 

Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 

навчання 

Оплата 
навчання 

01 

Освіта/ 

педагогіка 

017 

Фізична 

культура і спорт 

Фізичне виховання  

і спорт у Збройних 

Силах 

100 4 роки 

За кошти 

державного 

бюджету 
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Додаток 2.2 
 

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 
конкурсного 

предмету 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або 
зарахування на 
навчання поза 

конкурсом 

Назва 
Код 

Квота 
пільгових 
категорій 

Фізична культура 
і спорт: “Фізичне 
виховання і спорт 

у Збройних 
Силах” 

017 

10% 

1. Українська мова 
(українська мова та 
література) 

0,25 100 

2. Біологія  0,4 100 

3.Творчий конкурс  0,25 120 

Середній бал 
атестата становить 

0,1 110  
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Додаток 2.3 

 

Таблиця відповідності 

середнього балу документа про повну загальну середню освіту, 

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

1 100  4 120  8 160 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 100  5 130  9 170 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 110  6 140  10 180 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

   7 150  11 190 

   7,1 151  11,1 191 

   7,2 152  11,2 192 

   7,3 153  11,3 193 

   7,4 154  11,4 194 

   7,5 155  11,5 195 

   7,6 156  11,6 196 

   7,7 157  11,7 197 

   7,8 158  11,8 198 

   7,9 159  11,9 199 

      12 200 
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Додаток 2.4 

 
Нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на 

навчання у вищих військово-навчальних закладах Збройних Сил України 

Б
ал

и
 

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ 
З числа строкової 

служби, осіб рядового, 
сержантського і 

старшинського складу 
військової служби за 

контрактом (чоловіки) 

З числа цивільної 
молоді (юнаки) 

Особи жіночої статі 
Плавання на 100 

м 

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

№ 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30   13.00   12.30   4.30 2.00 2.30 
29 13.02 12.32 4.33 2.02 2.32 
28 13.05 12.35 4.36 2.04 2.34 
27 13.10 12.40 4.39 2.06 2.36 
26 13.15 12.45 4.42 2.08 2.38 
25 13.20 12.50 4.45 2.10 2.40 
24 13.25 12.55 4.48 2.12 2.42 
23 13.30 13.00 4.51 2.14 2.44 
22 11 13.35 12 13.05 30 4.54 2.16 2.46 
21 - 13.40 - 13.10 - 4.57 2.18 2.48 
20 10 13.45 11 13.15 - 5.00 2.20 2.50 
19 - 13.50 - 13.20 29 5.03 2.22 2.52 
18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16,8 - 5.06 2.24 2.54 
17 14,7 - 14.00 13,7 - 13.30 16,9 - 5.09 2.26 2.56 
16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17,0 28 5.12 2.28 2.58 
15 14,9 - 14.10 13,9 - 13.40 17,1 - 5.15 2.30 3.00 
14 15,0 7 

Н
и

ж
ч
е 

за
 р

ез
у
л
ь
та

т 
1
4
 х

в
. 
1
0
 с

. 
–
 «
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14,0 8 
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4
0
 с

. 
–
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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

»
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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
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 –
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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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Додаток 3 
 

Правила прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня 

магістр на тактичному рівні військової освіти 

 

Університет оголошує прийом громадян України, які виявили бажання 

здобути вищу освіту за освітнім ступенем магістра та відповідають 

установленим вимогам проходження військової служби згідно із Законом 

України “Про військовий обов’язок і військову службу” та Указом Президента 

України від 10 грудня 2008 року № 1153 (із змінами) “Про положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України” на очну форму здобуття освіти на другому (магістерському) рівні 

підготовки здобувачів вищої освіти на тактичному рівні військової освіти за 

спеціальністю “Фізична культура і спорт” спеціалізацією “Фізичне виховання і 

спорт у Збройних Силах”. 

 
Розділ 1. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

1. Для підготовки військових фахівців тактичного рівня за освітнім 

ступенем магістра приймаються на навчання відповідно до державного 

замовлення особи офіцерського складу, які мають неповну, базову або повну 

вищу освіту, проходять службу на посадах осіб офіцерського складу не менше 

п’яти років та зараховані до резерву для просування по службі. 

 

2. Військовослужбовці інших військових формувань України 

приймаються на навчання до університету на підставі договорів між 

Міністерством оборони України та відповідними центральними органами 

виконавчої влади України. 

 

3. Прийом на навчання на основі ступеня бакалавра для здобуття ступеня 

магістр здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних 

випробувань. 

 

Розділ 2. Фінансування підготовки фахівців  

 

1. Фінансування підготовки здійснюється як за рахунок видатків 

державного бюджету, так і за рахунок коштів фізичних чи юридичних осіб. 

 

Розділ 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 01 січня 2021 р. 

Закінчення прийому рапортів (заяв) та документів 27 травня 2021 р. 

Відбір вступників на навчання 01–25 червня 2021 р. 

Проведення вступних випробувань 05–09 липня 2021 р. 

Термін зарахування вступників до університету до 10 липня 2021 р. 

 

Розділ 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 01 січня 2021 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). 

 

2. До рапорту (заяви) вступники додають:  

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

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

України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус”; 

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 

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

службову характеристику та автобіографію; 

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; 

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 
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України на посадах осіб офіцерського складу. Строк дії контракту повинен бути 

не менше терміну навчання. 

 

4. 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 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. 

 

Розділ 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 чи документ (одного з документів), що 

посвідчує особу, передбаченого Законом України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус”;  

посвідчення офіцера;  

посвідчення про відрядження у двох примірниках;  

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. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на 

тактичному рівні включають: 

фахове випробування; 

вступне випробування з іноземної мови; 

психологічне обстеження; 

оцінювання рівня фізичної підготовленості; 

медичний огляд військово-лікарською комісією. 

2.1. Фахове випробування проводиться у вигляді письмового тесту 

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

відповідь у 0 балів. 

Оцінку знань визначають як суму балів за окремі питання тесту. 

Максимальна оцінка становить 250 балів. Вступники, які не пройшли 

порогового рівня (набрали менше 160 балів), до подальшого складання 

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються. 

2.2. Вступне випробування з іноземної мови полягає у визначенні рівня 

комунікативної та мовної компетенції вступників. Випробування проводиться у 
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вигляді письмового тесту (25 питань (говоріння, письмо)). Правильна відповідь 

на питання оцінюється у 8 бали, неправильна відповідь – 0 балів. Оцінка знань 

визначається як сума балів за окремі питання дистанційного та екзаменаційного 

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

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

вступних випробувань та участі у конкурсі не допускають. 

Письмові вступні випробування (фахове та іноземна мова) 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. 

Результати письмових екзаменів оголошують вступникам після перевірки 

письмових робіт. Перевірку письмових робіт потрібно закінчити не пізніше 

8 години ранку наступного дня.   

2.3. 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. 

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. 

2.4. 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”. 
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Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів за 

виконання всіх призначених для перевірки вправ і оцінюється за 100-бальною 

шкалою (додаток 2.4). 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. 

 

3. 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). 

3.1. Вступники проходять первинний медичний огляд у гарнізонних 

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

лікарській комісії університету.   

3.2. 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.  

3.3. 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). 

3.4. Остаточний медичний огляд вступників, у яких немає медичних 

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

складання вступних випробувань.  

3.5. Придатність вступників до навчання в університеті за результатами 

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

визнаних непридатними, до подальших випробувань не допускають. 

 

4. У разі наявності поважних причин, підтверджених документально, 

вступників допускають 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. 
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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 у присутності 

вступника. Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не 

допускається. Апеляцію з питань відсторонення від випробування не 

розглядають. 

 

7. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання вступних 

випробувань, є його конкурсним балом. 

Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра за тактичним рівнем підготовки визначається за формулою: 

КБ = ФВ + ІМ + РФП + ДБ. 

де ФВ – оцінка фахового випробування (за шкалою від 0 до 250 балів); 

ІМ – оцінка єдиного вступного випробування з іноземної мови (за 

шкалою від 100 до 200 балів); 

РФП – оцінка вступного випробування з перевірки рівня фізичної 

підготовленості (за шкалою від 100 до 200 балів); 

ДБ – додаткові бали за спортивні, 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). 

 

Під час розрахунку середнього балу 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. 

Порядок нарахування додаткових балів за спортивні, навчальні, наукові 

та службові досягнення. 

Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає Приймальна 

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

 

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 

Спортивне звання: “Заслужений тренер України”, “Заслужений 

майстер спорту України”, “Майстер спорту України 

міжнародного класу”, “Гросмейстер України”, “Майстер 

спорту України” 

ДБ2 

 

3 

Член збірної команди України, який брав участь у 

Міжнародних спортивних змаганнях 

ДБ3 

 

3 

Наукова стаття у виданні Scopus та Web of Science 

(враховується не більше однієї статті) 

ДБ4 

 

2 
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Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому МОН 

України (враховується не більше однієї статті) 

ДБ5 1 

 

Посвідчення учасника бойових дій ДБ6 3 

Посвідчення про нагородження державною нагородою  ДБ7  1 

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 

 

 

Розділ 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 фахового 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.  

 

Розділ 7. Зарахування вступників слухачами університету  

 

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

Університету на визначену державним замовленням кількість місць 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 та/або юридичних осіб на заочній 

формі навчання 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 наказом 

начальника університету. Витяги з наказів надсилають в установленому 
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порядку через кадрові органи до військових частин, де проходять службу 

офіцери. 

 

4. Зарахування слухачами Університету осіб, які вступили на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється наказом начальника 

Університету. 

 

Розділ 8. 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 4 

 

Програма вступних випробувань кандидатів на навчання за освітнім 

ступенем магістр на тактичному рівні за спеціальністю  

017 «Фізична культура і спорт»  

 

1. Програма фахового випробування для кандидатів на навчання за 

спеціальністю “017 Фізична культура і спорт” 

 

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. 

 

2. Програма екзамену з іноземної мови для кандидатів на навчання 

на тактичному рівні підготовки 

 

Вступний іспит з іноземної мови проводиться у формі 

лексикограматичного 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);  
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прислівників;  

прийменників (місця, часу, напрямку руху);  

числівників (кількісні та порядкові числівники, дробові числа, дати);  

прийменникових зворотів;  

структури речення (розповідного, заперечного, запитального) тощо. 

 



 

48 
 

Додаток 5 

 

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. 3. 

         Таблиця 3 

Вікові групи військовослужбовців 

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 - 

Вступники всіх вікових груп розподіляються на категорії: 

 

перша категорія – офіцери дасантно-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 віднесені до першої та 
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третьої категорії, командири навчальних підрозділів вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів, особи офіцерського складу 1–3 вікових груп, крім тих, що відносяться 

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-жінками – у спортивній формі одягу. 

Усі вправи виконуються протягом 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. 

За результатом практичного виконання фізичних вправ вступникам 

нараховуються бали відповідно до таблиці нарахування балів за виконання 

вправ з фізичної підготовки (табл. 4). 

 

         Таблиця 4 

Нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки  
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№3 №14 № 8 № 9 № 10 №7 №14 № 10 

к-ть разів хвилин, секунд  к-ть разів хвилин, секунд 
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 

40 20 13.0 12.00 7.35 3.20 60 15,0 3.45 40 



 

50 
 

Б
А

Л
И

 

Чоловіки Жінки 

Б
А

Л
И

 

П
ід

тя
гу

в
ан

н
я
 н

а 
п

ер
ек

л
ад

и
н

і 

Б
іг

 н
а 

1
0
0
 м

 

Б
іг

 н
а 

3
 к

м
 

Б
іг

 н
а 

2
 к

м
 

Б
іг

 н
а 

1
 к

м
 

К
о
м

п
л
ек

сн
а 

си
л
о
в
а 

в
п

р
ав

а 

Б
іг

 н
а 

1
0
0
 м

 

Б
іг

 н
а 

1
 к

м
 

№3 №14 № 8 № 9 № 10 №7 №14 № 10 
к-ть разів хвилин, секунд  к-ть разів хвилин, секунд 

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 

 

Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів за 

виконання всіх призначених для перевірки вправ i визначається відповідно до 

Таблиці нормативів оцінки фізичної підготовленості табл. 5. 

У кожній вправі визначено мінімальний пороговий рівень, За невиконання 

порогового рівня у будь-якій вправі вступник з фізичної підготовленості 

оцінюється “незадовільно”. 
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         Таблиця 5 

Нормативи для визначення оцінки загальної фізичної підготовленості 
Категорії 

військовослужбовців 

Мінімальний 

пороговий рівень 

Оцінка з трьох вправ 

5 4 3 

Особи офіцерського складу 2 вікової групи (до 30 років) 

1 категорії 14 95 85 70 

2 категорії 13 90 80 65 

Особи офіцерського складу 3 вікової групи (до 35 років) 

1 категорії 13 90 80 65 

2 категорії 12 85 75 60 

Особи офіцерського складу 4 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 5 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 6 вікової групи (до 50 років) 

1 категорії 9 75 65 50 

2 категорії 8 70 60 45 

3 категорії 7 65 55 40 

Особи офіцерського складу 7 вікової групи (понад 50 років) 

1 категорії - 70 60 45 

2 категорії - 65 55 40 

3 категорії - 60 50 35 

Для військовослужбовців-жінок 

2 в. г. (до 30 років) 13 75 65 50 

3 в. г. (до 35 років) 12 70 60 45 

4 в. г. (до 40 років) 11 65 55 40 

5 в. г. (до 45 років) 10 60 50 35 

6 в. г. (понад 45 років) - 55 45 30 

 

Загальний рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється за 100-

бальною шкалою та чотирьох бальною національною шкалою. Вступники, які 

за результатами вступного іспиту не пройшли порогового 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. 6. 
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         Таблиця 6 

Визначення рівня фізичної підготовленості вступника 
Сума балів за виконання трьох вправ (НФП-2014) 
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Недостатня сума балів 

2 

50 

Не виконання порогового рівня в одній вправі 40 

Не виконання порогового рівня у двох вправах 20 

Не виконання порогового рівня у трьох вправах 0 
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Додаток 6 

 

Правила прийому на навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії та доктора наук 

 
Університет здійснює прийом до ад’юнктури та докторантури відповідно 

до державного замовлення на підготовку осіб офіцерського складу на очну 
форму здобуття освіти в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями: 

 
в ад’юнктурі: 
011 Освітні, педагогічні науки; 
053 Психологія; 
081 Право; 
122 Комп’ютерні науки; 
253 Військове управління (за видами збройних сил); 
254 Забезпечення військ (сил); 
255 Озброєння та військова техніка; 
263 Цивільна безпека; 
 
у докторантурі: 
011 Освітні, педагогічні науки; 
253 Військове управління (за видами збройних сил); 
254 Забезпечення військ (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. 

 
Розділ 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 (оперативну) 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, 
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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. 

 
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 
дисертацій 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. 

 

Розділ 3. Фінансування підготовки фахівців 
 

1. Фінансування підготовки фахівців зазначених категорій здійснюється 
за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням. 

 

Розділ 4. Строки прийому рапортів і документів, відбору вступників, 
вступних випробувань та зарахування на навчання 

 

1. Прийом рапортів та документів, відбір вступників, вступні 
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до 
ад’юнктури проводиться відповідно до Правил прийому у терміни: 

 
Строки проведення етапів вступної кампанії 

Етапи вступної кампанії 

Початок прийому рапортів (заяв) та документів 01 грудня 2020 р. – 
01 лютого 2021 року 

Відбір вступників на навчання 01 лютого – 
30 квітня 2021 року 

Проведення вступних випробувань 21 червня – 
26 червня 2021 року 

Конкурсний відбір до 10 липня 2021 року 

Термін зарахування вступників до університету до 31 липня 2021 року 
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Розділ 5. Порядок прийому рапортів і документів  
 
1. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури (докторантури) до 

01 лютого року вступу, 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, спеціальність, за якою бажають навчатися. 

2. До рапорту вступника додають: 
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);  
копію картки фізичної особи – платника податків; 
копії документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої 

освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього; 
службову характеристику; 
автобіографію; 
витяг з послужного списку; 
копію службової картки; 
довідку із зазначенням штатно-посадової категорії посади, та тарифного 

розряду на якій проходить службу офіцер; 
копія Контракту про проходження громадянами України військової 

служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу; 
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 за текстом – 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 (категорія 1,2); 
посвідчення учасника бойових дій; 
посвідчення про нагородження державною нагородою; 
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України 

(“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”); 
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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; 
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 доопрацювання.  
 
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. 
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Розділ 6. 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; 
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 здобуті рівні вищої 

освіти (освіти) та додатками до них; 
медичною книжкою. 
Додатково, при наявності,: 
дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language 

Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment; 
патенти або авторські свідоцтва на винахід за обраною галуззю знань; 
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (категорія 1,2); 
посвідчення учасника бойових дій; 
посвідчення про нагородження державними нагородами; 
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України 

(“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, (“Доблесть і 
честь”); 

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

обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності. 
 
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. 



 

59 
 

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. 

 

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, відсторонюють від них. 
 
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 присутності вступника. Додаткове опитування 
вступника під час розгляду апеляції не допускається. Апеляції щодо відсторонення 
від випробування не розглядаються. 
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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 Середн

ій бал 

Патент на винахід за обраною галуззю (враховується не 

більше одного патенту) 

ДБ2 2 

Деклараційний патент на корисну модель за обраною 

галуззю знань (враховується не більше одного патенту) 

ДБ3 1 

Наукова стаття за обраною галуззю знань у закордонному 

виданні* 

ДБ4 1 

Наукова стаття за обраною галуззю знань у науковому 

виданні, включеному до Переліку фахових видань України* 

ДБ5 1 

Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (категорія 1, 2) 

ДБ6 1 

Посвідчення учасника бойових дій ДБ7 3 

Посвідчення про нагородження державною нагородою ДБ8 2 

Посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства 

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

військову доблесть”, “Доблесть і честь”) 

ДБ9 1 

Посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком 

начальника Генерального штабу – Головнокомандувача 

Збройних Сил України (“Слава і честь”) 

ДБ1

0 

1 

 

* – якщо видання включене до міжнародних наукометричних баз, додається 1 бал. 
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7.2. Під час розрахунку середнього балу 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 балу 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. 

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.  

 
Розділ 7. 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. 
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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. 

 
 
Розділ 8. 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. 

 
Розділ 9. 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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Додаток 7 

 

Програми 
вступних випробувань на навчання для здобуття ступеня вищої 

освіти доктора філософії та доктора наук 
 
 
Програма вступного випробування з філософії для кандидатів на 

навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 
 
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. 
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. 
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Походження воєн та їхні причини. 
Філософія пізнього (північного) Відродження. 
Філософські концепції людського існування. 
Формальна логіка про основні закони правильного мислення. 
 
Програма вступного випробування з іноземної мови для кандидатів 

на навчання в ад’юнктурі (для всіх спеціальностей) 
 
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. 

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 
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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; 
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; 
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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. 
 

Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 
ад’юнктурі за спеціальністю “011 Освітні, педагогічні науки” 

 
Педагогіка вищої військової школи (ПВВШ) як окрема галузь 

педагогічної науки. 
Об’єкт, предмет, основні категорії ПВВШ. 
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. 
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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. 

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. 
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Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “053 Психологія” 
 
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. 
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. 
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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. 

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. 
 
Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “081 Право” 
 
Стратегічні документи оборонного планування, сутність та взаємозв’язок 

з воєнною політикою, воєнною наукою, воєнно-технічний бік, документи 
провідних держав світу. 

Стратегія кібербезпеки України (сутність і зміст). 
Стратегічне планування: визначення, складові. 
Предмет та система філософії права. 
Історіософія права. 
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Онтологія права.  
Епістемологія права.  
Культурологія права. 
Поняття, предмет, джерела і принципи права збройних конфліктів. 
Історія розвитку права збройних конфліктів. 
Сфера застосування права збройних конфліктів.  
Міжнародно-правовий захист жертв війни і цивільних об’єктів. 
Міжнародно-правова регламентація ведення збройної боротьби. 
Імплементація норм права збройних конфліктів. 
Міжнародний Червоний Хрест і гуманітарне право. 
Правове забезпечення воєнних дій у ході збройного конфлікту 
Територіальне верховенство держави. 
Конституційно - правові засади забезпечення національної безпеки і 

оборони України. 
Національне законодавство у сфері національної безпеки і оборони, 

організаційно-правові форми забезпечення безпеки і оборони. 
Законодавство України про демократичний цивільний контроль над 

сектором безпеки та оборони України. 
Особливий період функціонування держави та суспільства: правове 

забезпечення.  
Тероризм і правові основи боротьби з ним 
Миротворча діяльність України та європейська безпека: правові та 

інституційні засади забезпечення. 
Правові основи боротьби з корупцією. 
Правова робота в Збройних Силах України: зміст і завдання.  
Юридична служба Збройних Сил України і її участь в правовій роботі у 

військах (силах). 
Правова робота по забезпеченню проходження військової служби в 

Україні. 
Правова робота щодо дотримання законності й правопорядку в діяльності 

військ (сил). 
Особливості правового регулювання участі військових організацій у 

судочинстві. 
Правова робота по забезпеченню збереження військового майна. 
Правова робота по забезпеченню екологічної безпеки Збройних Сил 

України та безпеки військової служби. 
Правова робота по забезпеченню соціального і правового захисту 

особового складу Збройних Сил України. 
Методичне керівництво правовою роботою у Збройних Силах України. 
Поняття та загальна характеристика правотворчості. Правотворчість як 

засіб міжнародної та європейської інтеграції у сфері права. 
Правотворча лінгвістика. 
Інтерпретація норм права та юридичних фактів в процесі правотворчості. 
Логічні засади правотворчості. 
Засади нормо проектування. 
Правотворчий процес та реєстрація нормативно-правових актів. 
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Наукова експертиза проектів нормативно-правових актів та моніторинг їх 
ефективності. 

Правовий статус людини і громадянина. Особливості правового статусу 
військовослужбовців. 

Гарантії та конституційно-правовий механізм забезпечення реалізації 
прав і свобод військовослужбовців. 

 
Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “122 Комп’ютерні науки” 
 
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 
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.  

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 
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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. 

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 
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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). 

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).  
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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. 

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).  

 

Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 
ад’юнктурі за спеціальністю “253 Військове управління (за видами 
збройних сил)” 

 

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 
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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. Угруповання військ (сил), 
оперативна побудова і системи, що створюються у стабілізаційній операції 
оперативно-тактичного угруповання військ за досвідом операції Об’єднаних 
сил (антитерористичної операції). Спосіб ведення операції за досвідом операції 
Об’єднаних сил (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. 

 

Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 
ад’юнктурі за спеціальністю “254 Забезпечення військ (сил)” 

 

Для фахівців з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту. 
Умови обстановки, які впливають на організацію та здійснення 

радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту (далі за текстом – РХБ 
захист) військ (сил) в бою та операції. 
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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.  
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. 
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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) 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. 
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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. 

 
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. 
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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. 

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.   

 
Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “255 Озброєння та військова техніка” 
 
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 
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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.  

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. 

 
Програма вступного випробування для кандидатів на навчання в 

ад’юнктурі за спеціальністю “263 Цивільна безпека” 
 
Основні етапи розвитку цивільної безпеки України, їх особливості та 

тенденції. 
Законодавча та нормативно-правова база щодо сфери цивільної безпеки 

України. Система цивільної безпеки та органи управління України. Завдання 
місцевих органів влади у сфері цивільної безпеки України. 

Мета, принципи і завдання цивільної безпеки держав західної Європи. 
Структури системи цивільної безпеки і їх підсистем країн західної Європи.  

Склад і структура спеціальних уповноважених центральних органів 
виконавчої влади з питань цивільної безпеки країн НАТО та Європейського 
союзу. Урядові органи державного нагляду у сфері цивільної безпеки країн 
НАТО та Європейського союзу.  

Структура аварійно-рятувальних сил провідних країн світу. Види та 
класифікація аварійно-рятувальних структур в країнах західної Європи. 
Керівництво аварійно-рятувальними роботами в країнах Євросоюзу. 

Завдання моніторингу надзвичайних ситуацій. Система моніторингу і 
прогнозування надзвичайних ситуацій України. Принципи прогнозування 
надзвичайних ситуацій. Основна мета і завдання Державної системи 
моніторингу довкілля. Суб’єкти Державної системи моніторингу довкілля. 
Моніторинг потенційно небезпечних об’єктів. 

Визначення системи виявлення і оповіщення про радіаційне, хімічне, 
біологічне зараження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України. Завдання системи виявлення і оповіщення про радіаційне, хімічне, 
біологічне зараження у Міністерстві оборони України та Збройних Силах 
України. Сили і засоби системи виявлення і оповіщення про радіаційне, 
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хімічне, біологічне зараження. Підсистема запобігання надзвичайним ситуаціям 
і ліквідації їх наслідків у підпорядкованих організаціях, на підвідомчих 
об’єктах і територіях Міністерства оборони і Збройних Сил України. 

Визначення цивільного захисту. Класифікації надзвичайних ситуацій. 
Основні принципи здійснення цивільного захисту. Склад сил цивільного 
захисту єдиної державної системи цивільного захисту. Режими функціонування 
єдиної державної системи цивільного захисту. Основи ліквідації наслідків 
техногенних аварій на потенційно небезпечних об‘єктах. Класифікація 
надзвичайних ситуацій. Структура основних заходів із ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту. 
Формування цивільного захисту. Оповіщення про загрозу або виникнення 
надзвичайних ситуацій. Заходи радіаційного і хімічного захисту населення і 
територій. Заходи біологічного захисту населення, тварин і рослин. Заходи 
щодо забезпечення пожежної безпеки. Джерела небезпеки виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Організація робіт з ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Заходи аварійно-рятувальних та інших 
невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час 
та в особливий період. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту. 

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 8 
 
Правила прийому громадян України на навчання за програмою 

підготовки офіцерів запасу 
 
Військову підготовку громадян України (далі за текстом – громадяни) за 

програмою підготовки офіцерів запасу здійснює кафедра військової підготовки 
Університету відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України за 
наступними 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”; 
“Організація морально-психологічного забезпечення”. 
 
Розділ 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 за текстом – 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. 

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за 
військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно 
з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 
2012 р. № 412/дск (зі змінами) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503. 

 
 
Розділ 2. Фінансування підготовки фахівців 
 
1. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним 

замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на 
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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) укладається 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 за текстом – 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. 

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. 
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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.  

 
Розділ 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 2021 році проводять у такі 
строки: 

 
 
початок прийому документів Відбірковою комісією університету – 

01 лютого 2021 року; 
закінчення прийому заяв та документів – 31 липня; 
проведення вступних випробувань – з 01 квітня по 31 липня; 
формування та оприлюднення рейтингового списку – до 17 серпня; 
підготовка проекту наказу про зарахування на навчання – до 23 серпня. 
 
Розділ 4. Порядок прийому заяв і документів 
 
1. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову 

підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) 
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.  

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. 
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2. Заява  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 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, визначений як середнє арифметичне 
значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-
бальну шкалу (для студентів ЗВО); 

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 або військового квитка;  
автобіографію (написану власноруч); 
фото 3х4 – 4 шт. (кольорові). 
Усі копії документів звіряються 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.  
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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 комісії, 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 (зі змінами). Відбіркова комісія видає відповідне направлення 
кожному вступнику для проходження військово-лікарської комісії. 

 

Розділ 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), вважаються 
такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та відраховують зі 
списків вступників. Рішення Відбіркової комісії щодо таких осіб 
оформлюються окремим протоколом. 
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3. Оцінювання рівня допризовної підготовки. 

3.1. Для визначення рівня знань з допризовної підготовки проводять 

тестування громадян, 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 зі 

списків вступників.  

3.2. Теоретичну частину оцінюють за результатами тестування за такими 

розділами: 

військово-гуманітарна підготовка – теоретичні знання з історії України та 

Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу у Збройних 

Силах України (далі за текстом – 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 – основи знань основних положень 

орієнтування на місцевості та термінів з військової топографії.  

Усі питання не виходять за рамки підручників “Захист України” для 

загальноосвітніх шкіл.  
 

3.3. Практична частина випробування з допризовної підготовки 

передбачає виконання прийомів стройової підготовки (оцінювання 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 6 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 підготовки.  
 

4.1. Рівень фізичної підготовки вступників перевіряють після їх 

медичного огляду.  
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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 підготовки 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.  

 

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 підготовки кандидатів оцінюють як “зараховано” або 
“незараховано”. У разі отримання оцінки “незараховано” 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 (для осіб чоловічої 
статі) або військовий квиток. 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, оцінюють у балах і визначають як середнє 
арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка до 
документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу. 

Таблиця 1 

  
  
  
  
  
  

Б
ал

и
 

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 
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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 

15 14,9 – 14.10 13,9 – 13.40 14.3 – 4.30 17,1 – 5.15 

14 15,0 7 

Б
іл

ь
ш

е 
1
4
 х

в
 1

0
 с

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 

14,0 8 

Б
іл

ь
ш

 1
3
 х

в
 4

0
 с

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 

14,4 6 

Б
іл

ь
ш

е 
 4

 х
в
. 
3

0
 с

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 

17,2 – 

Ь
іл

ь
ш

е 
5
 х

в
. 

1
5
 с

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 

13 15,1 – 14,1 – 14,5 – 17,4 27 

12 15,2 – 14,2 – 14,6 5 17,6 – 

11 15,3 6 14,3 7 14,7 

М
ен

ш
е 

5
 р

аз
ів

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 

17,8 – 

10 15,4 

М
ен

ш
е 

6
 р

аз
ів

 −
 

“н
ез

ал
ік

”
 

–    

14,4 
М

ен
ш

е 
7
 р

аз
ів

 −
 “

н
ез

ал
ік

” 14,8 18,0 26 

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 – – – – – 

 

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 – рейтинги 

А 90 

В 80 

С 65 

D 55 

E 50 

Двобальна система оцінювання 

Зараховано 60 

 

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.  

 
Розділ 6. Зарахування поза конкурсом 
 
Громадян, що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих операціях 

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

 
Розділ 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, (ООС), забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, (ООС), а також 
працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 
безпосередню участь в АТО, (ООС) 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. 
 

Розділ 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. 

 
Розділ 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 від фізичних осіб, протягом одного 
місяця з дня зарахування укладають контракт на проведення військової 
підготовки за програмою офіцерів запасу. 
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Розділ 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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Додаток 9 
 

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 за текстом – ЗМІ), засвідченою 

підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою подають 

копію свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копію ліцензії на мовлення 

(для електронних ЗМІ). 

Заявку на акредитацію приймають в оригіналі. Заявка має містити: 

повну назву ЗМІ;  

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

засобу масової інформації; 

інформацію про засновників або видавців засобу масової інформації, 

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

сферу (регіон) поширення ЗМІ; 

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

його робочих телефонів і факсів; 

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

акредитують, належність до творчих або технічних працівників. 

До заявки про акредитацію додають: 

копію свідоцтва про державну реєстрацію друкованого ЗМІ, 

інформаційного агентства або копію ліцензії на мовлення; 

копію статуту ЗМІ; 

два останні примірники видання друкованих ЗМІ. 

Підтвердженням акредитації журналістів є повідомлення від університету 

про акредитацію. Журналіста повідомляють про акредитацію протягом місяця з 

дня подання заявки про акредитацію та після отримання всіх необхідних 

документів.  

Акредитаційне посвідчення одночасно є посвідченням на право входу до 

приміщення, де проводяться засідання приймальної комісії. 

Якщо взяти участь у заході висловили бажання акредитовані особи у 

більшій кількісті, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні, 

університет може встановити квотний принцип допуску. 

 

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

Міністерство оборони України надали право вести спостереження за роботою 
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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. 

 


	Нормативи для визначення оцінки загальної фізичної підготовленості

