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Згідно з вимогами Положення про військову підготовку студентів вищих 

навчальних закладів, введеного в дію постановою Кабінету Міністрів України від 

01 лютого 2012 року № 48, змінами до неї від 05.08.2015 р. № 577, Положення про 

військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України та Міністерства оборони України від 15.08.2013 р. 

№ 1190/560, «Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа 

студентів вищих навчальних закладів», затвердженої наказом Міністра оборони 

України та Міністра освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289, кафедра 

військової підготовки Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського проводить набір громадян України для проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу. 

Кандидати на навчання проходять військово-лікарську комісію на предмет 

придатності до навчання на кафедрі військової підготовки в тих райвійськкоматах, де 

вони знаходяться на обліку. Конкурсний відбір за станом здоров'я проходять 

громадяни України, які придатні для проходження військової служби. 

Прийом заяв для конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу здійснювати з 01 лютого до 31 липня 2018 р. Заява повинна 

містити такі відомості: прізвище, ім’я та по батькові громадянина України, номер 

навчальної групи, назву університету, інституту/факультету, на якому він 

навчається, придатність до військової служби за станом здоров’я (відповідно до 

довідки ВЛК), проходження строкової військової служби, мотивація громадянина 

України проходити військову підготовку, його зобов’язання виконувати вимоги, що 

висуваються до громадян України під час проходження військової підготовки.  

До заяви додається: 

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Копія ідентифікаційного номера. 

3. Копія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для чоловіків). 

4. Копія документа із зазанченням групи крові. 

5. Копія залікової книжки (додаток до диплома). 

6. Автобіографія (рукописний та друкований варіанти). 

Оригінал паспорта, ідентифікаційного номера, посвідчення про приписку до 

призовної дільниці подається особисто, без зазначених документів громадянин 

України не допускається до проходження конкурсного відбору. 

Громадяни України, які мають обмеження за станом здоров’я, направляються на 

додаткове медичне обстеження до військових комісаріатів або до військового шпиталю. 

 

1.  Перевірка рівня успішності попереднього навчання 

Рівень успішності навчання громадян України оцінюється в балах за підсумками 

складання ними іспитів за попередній семестр та визначається як добуток від множення 

середнього бала (за п’ятибальною шкалою), за складені іспити на 100. Громадяни 

України, які здобули вищу освіту, додають копію додатка до диплома про вищу 

освіту, з якого враховується середній бал. 
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2. Перевірка знань із предмета «Захист Вітчизни» в обсязі шкільної програми 

 

З метою визначення рівня знань із предмета «Захист Вітчизни» відбіркова 

комісія проводить тестування громадян України, що складається із 5 теоретичних 

завдань у письмовій формі та з 5 завдань практичного виконання нормативів 

(прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна 

кількість балів  200. 

Громадяни України, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 

100 балів) від максимальної кількості балів із числа кандидатів для проходження 

військової підготовки відраховуються. Громадяни України, які успішно пройшли 

заняття на підготовчих курсах за програмою офіцерів запасу до загально набраних 

балів із предмета «Захист Вітчизни» додатково додається 30 балів. 

 
Перелік практичних питань, які виносяться на вступні випробування 

№ 

з/п 

Норматив, умови (порядок) 

його виконання 

Критерії оцінки Помилки, які 

знижують оцінку Норматив 

виконано 

Норматив 

не виконано 

1. Спорядження магазину набоями. 

Абітурієнт стоїть біля столу, на якому 

знаходиться 30 патронів та магазин до 

автомата. За командою «До 

спорядження магазину приступити!», 

абітурієнт споряджає магазин 

патронами та доповідає «Готово!» 

Час фіксується від подачі команди до 

доповіді. 

53 с Перевищив 

час 

виконання 

нормативу 

 

2. Одягання протигазу. 

Абітурієнти знаходяться в строю. 

Протигази у похідному положенні. За 

раптовою командою «Гази!» 

абітурієнти одягають протигази. Час 

відраховується з моменту подання 

команди до відновлення дихання після 

одягнення протигазу. 

9 с 
 

Не більше 
одної 

помилки 

 

 

Допущено 

утворення 

таких 

складок або 

перекосів, 

при яких 

зовнішнє 

повітря може 

проникати під 

шолом-маску 

(маску). 

1 .При одяганні 

протигазу 

абітурієнт не 

заплющив очі і не 

затримав дихання 

та після одягання 

протигазу не 

зробив повного 

видиху. 

2. Шолом-маска 

(маска) одягнена з 

перекосом. 

 

Розподіл балів за виконання  

нормативу № 16 (спорядження магазину набоями) 

Секунди Бали 
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до 30 30 

31 27 

32 26 

33 25 

34 24 

35 23 

36 20 

37 19 

38 18 

39 17 

40 16 

41 13 

42 12 

43 11 

44 10 

45 9 

46 8 

47 7 

48 6 

49 5 

50 4 

51 3 

52 2 

53 1 

 

Виконання стройових прийомів  

№ 

з/п 

Прийоми 

та дії 

Критерії оцінки 

итерії оцінки 

Помилки, які знижують 

оцінку Прийом 

виконано 

Прийом не 

виконано 
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№ 

з/п 

Прийоми 

та дії 

Критерії оцінки 

итерії оцінки 

Помилки, які знижують 

оцінку Прийом 

виконано 

Прийом не 

виконано 

1. Повороти 

на місці 

Прийом 

виконано 

згідно з 

вимогами 

Стройового 

статуту, 

допущено не 

більше двох 

помилок 

Прийом 

виконано не за 

статутом, 

допущено 

більше двох 

помилок 

1. Носки ніг розвернуті не за лінією 

фронту і не на ширину ступні. 

2. Підбори не поставлені разом. 

3. Кисті рук знаходяться не посередині 

стегон, тримаються долонями назад. 

4. Груди не підняті, живіт не 

підібраний. 

5. Тулуб не поданий вперед, голова 

опушена. 
6. Руки зігнуті в ліктях 

2. 

 

 

Стройовий 

крок 

Прийом 

виконано 

згідно з 

вимогами 

Стройового 

статуту, 

допущено не 

більше двох 
помилок 

Прийом 

виконано не за 

статутом, 

допущено 

більше двох 

помилок 

1. Корпус відведений назад. 

2. Немає координації рук і ніг під час 

руху. 

3. Голова опущена донизу. 

4. Рух руками біля тулуба 

проводиться не від плеча, а за 

рахунок згину в ліктях. 

55. Піднімання ноги від землі значно 
нижче 15 см. 
6. Розмір кроку менше (більше) 70-80 см.  
7. Занесення ноги за ногу. 
8. Рух руками вперед проводиться 
значно нижче (вище) встановленої 
висоти; назад - не до упору в 
плечовому суглобі 

3. Виконання 

військового 

вітання 

Прийом 

виконано 

згідно з 

вимогами 

Стройового 

статуту, 

допущено не 
більше двох 
помилок 

Прийом 

виконано не за 

статутом, 

допущено 

більше двох 

помилок 

1. Вітання виконано менше ніж за 

п'ять-шість кроків. 

2. Рука до головного убору 

прикладена неправильно: пальці 

правої руки не разом, долоня зігнута, 

середній палець не торкається 

нижнього краю головного убору (біля 

козирка). 

3. Змінено положення руки під час 

повороту голови у бік начальника. 

4. Рука до головного убору 

прикладається не найкоротшим шляхом, 

а через бік. 

5. Абітурієнт не повернув голови 

убік начальника і не дивиться йому в 

обличчя. 

 

3. Професійно-психологічний відбір 

Професійно-психологічний відбір громадян України на навчання за 

програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про 

організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до 

ВВНЗ та ВНП ВНЗ, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 

05.06.2014 р. № 360, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 червня 
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2014 р. за № 704/25481. 

 

4. Перевірка рівня фізичної підготовки 

Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження 

військової підготовки проводиться після їхнього медичного огляду. 

Оцінка рівня їхньої фізичної підготовки визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ (біг 1 км, біг 100 м, підтягування на 

перекладині) відповідно до вимог тимчасової настанови з фізичної підготовки у 

Збройних Силах України, затвердженої наказом Начальника Генерального штабу від 

11 лютого 2014 р. за № 35. Усі види нормативів приймаються в один день. Для 

виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ 

із метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості не дозволяється. 

Рівень фізичної підготовки кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік». За 

умови отримання оцінки «незалік» громадянин України відраховується з числа 

кандидатів. 

Максимальна кількість за один вид нормативу  40 балів, пороговий рівень з 

однієї вправи  13 балів. 

Якщо абітурієнт отримав за виконання нормативів менше 45 балів, або менше 

13 балів із будь-яких 3-х вправ, він вважається таким, що не пройшов відбір. 

 

Таблиця нарахування балів із фізичної підготовки  

Бали Підтягування 

(кількість разів) 

Біг 1 км 

(хв. с) 

Біг 100 м. 

(с) 

13 4 4,30 15,7 

14 - 4,25 15,6 

15 5 4,20 15,5 

16 - 4,16 15,4 

17 6 4,12 15,3 

18 - 4,08 15,2 

19 7 4,04 15,1 

20 - 4,00 15,0 

21 8 3,58 14,9 

22 - 3,54 14,8 

23 9 3,50 14,7 

24 - 3,48 14,6 

25 10 3,46 14,5 

26 11 3,44 14,4 

27 12 3.42 14,3 

28 13 3,40 14,2 

29 14 3,38 14,1 

30 15 3,35 14,0 

31 - 3,32 13,9 

32 16 3.29 13,8 
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33 - 3,26 13,7 

34 17 3,23 13,6 

35 - 3,20 13,5 

36 18 3,19 13,4 

37 - 3,18 13,3 

38 19 3,17 13,2 

39 - 3,16 13,1 

40 20 3,15 13,0 

41 21 3,14 12,9 

 

 

Таблиця нарахування балів із фізичної підготовки 

(для жінок) 
Бали Компл. силова вправа 

(кількість разів) 

Біг 1 км 

(хв. с) 

Біг 100 м. 

(с) 

13 15 6,03 19,0 

14 16 5,56 18,6 

15 17 5,49 18,3 

16 18 5,42 18,0 

17 19 5,35 17,8 

18 20 5,23 17,6 

19 21 5,21 17,4 

20 22 5,14 17,2 

21 23 5,07 17,0 

22 24 5,00 16,8 

23 25 4,55 16,6 

24 26 4,50 16,4 

25 27 4,45 16,2 

26 28 4,40 16,0 

27 29 4,35 15,8 

28 30 4,31 15,6 

29 31 4,27 15,4 

30 32 4,23 15,3 

31 33 4,19 15,2 

32 34 4,15 15,1 

33 35 4,12 15,0 

34 36 4,09 14,9 

35 37 4,06 14,8 

36 38 4,03 14,7 

37 39 4,01 14,6 

38 40 3,59 14,5 

39 41 3,57 14,4 

40 42 3,55 14,3 
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41 43 3,53 14,2 

 

(вправа № 27) 100 метрів замінюється човниковим бігом 

Для жінок 
Бали Човниковий біг 

10×10 м (с) 

13 36,4 

14 36,0 

15 35,6 

16 35,2 

17 34,8 

18 34,4 

19 34,00 

20 33,6 

21 33,2 

22 32,8 

23 32,4 

24 32,00 

25 31,6 

26 31,2 

27 30,6 

28 30,4 

29 30,0 

30 29,6 

31 29,2 

32 28,8 

33 28,4 

34 28,2 

35 28,0 

36 27,8 

37 27,6 

38 27,4 

39 27,2 

40 27,0 

41 26,8 

Для чоловіків 
Бали Човниковий біг 

10×10 м (с) 

13 31,0 

14 30,5 

15 30,0 

16 29,8 

17 29,6 

18 29,4 

19 29,2 
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20 29,0 

21 28,8 

22 28,6 

23 28,4 

24 28,2 

25 28,0 

26 27,8 

27 27,6 

28 27,4 

29 27,2 

30 27,0 

31 26,8 

32 26,6 

33 26,4 

34 26,2 

35 26,0 

36 25,8 

37 25,6 

38 25,4 

39 25,2 

40 25,0 

41 24,8 

 

Залежно від кількості набраних балів складається рейтинговий список за 

кожною військово-обліковою спеціальністю. 

Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається 

відповідний протокол. 

Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу 

про зарахування громадян України для проходження військової підготовки, який 

затверджується протягом місяця після затвердження рейтингового списку за 

кожною спеціальністю окремо. 

Між громадянами України, які зараховані на навчання за програмою 

підготовки офіцерів запасу за кошти юридичних та фізичних осіб, та ректором ВНЗ, 

на базі якого проводиться військова підготовка, протягом одного місяця укладається 

контракт про військову підготовку громадянина України. 

Якщо громадянин України відмовляється укладати контракт протягом місяця 

після зарахування та сплачувати за навчання протягом зазначеного терміну після 

зарахування, його відраховують із кафедри військової підготовки. 

На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни України згідно з 

рейтингом протягом місяця після затвердження ректором наказу про зарахування. 

 

 

 

Завідувач кафедри військової підготовки, 

полковник (в)          А. М. Бахтін 
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