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Провадження освітньої діяльності у Національному університеті
оборони України імені Івана Черняховського (далі – університет)
здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.
Правила прийому на навчання до університету в 2018 році за освітнім
ступенем магістра розроблені приймальною комісією університету згідно
із законодавством України, Інструкцією про організацію та проведення
військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 5 червня
2014 року № 360 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України
26 червня 2014 року за № 704/25481 (далі – Інструкція), Умовами прийому на
навчання до вищих навчальних закладів України в 2018 році, затвердженими
наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року
№ 1378.
Правила прийому до ад’юнктури та докторантури (додаток 1)
розроблені відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах
(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 23 березня 2016 року № 261, Інструкції про організацію
підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах
України, затвердженою наказом Міністерства оборони України та
Міністерства освіти і науки України від 30 червня 2000 року № 194/265.
Правила прийому громадян України на навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу (додаток 2) розроблені відповідно до Порядку
проведення військової підготовки громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 2012 року № 48, Інструкції про організацію підготовки
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої
наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки
України від 14 грудня 2015 року № 719/1289.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Національний університет оборони України імені Івана
Черняховського оголошує прийом на навчання відповідно до державного
замовлення на підготовку осіб офіцерського складу оперативностратегічного, оперативно-тактичного рівнів та державних службовців
1–5 груп оплати праці для Збройних Сил України й інших військових
формувань України, утворених відповідно до законів України, на очну та
заочну форми навчання в межах ліцензованого обсягу за відповідними
спеціальностями (додаток 3).
1.2. До університету приймаються незалежно від статі офіцери, які
проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України або
інших військових формуваннях України, а також громадяни України, які
перебувають на державній службі на посадах, не нижчих п’ятої групи оплати
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праці та мають відповідний освітній ступінь. Прийом до університету
здійснюється за конкурсом та відповідно державного замовлення.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
2.1. Для підготовки військових фахівців оперативно-стратегічного рівня
(ОСР) на конкурсній основі приймаються офіцери, які проходять військову
службу за контрактом у Збройних Силах України або інших військових
формуваннях на посадах зі штатно-посадовою категорією “полковник”
(“капітан 1-го рангу”) і вище, мають освітній ступінь магістра та оперативнотактичний рівень підготовки, зараховані до резерву для просування по
службі на посади з оперативно-стратегічним рівнем підготовки або мають
рівень підготовки, що є нижчим за займаними посадами, та мають допуск до
державної таємниці за формою не нижче 2:
на очну (денну) форму навчання – віком до 45 років;
на заочну форму навчання – віком до 50 років.
Під час дії особливого періоду граничний вік для кандидатів, що
вступають на відповідну форму навчання, збільшується до 48 та 53 років
відповідно.
2.2. Для підготовки військових фахівців оперативно-тактичного рівня
(ОТР) на конкурсній основі приймаються офіцери, які проходять військову
службу за контрактом у Збройних Силах України та інших військових
формуваннях, мають освітній ступінь бакалавра (магістра), строк служби на
посадах осіб офіцерського складу не менше семи років, зараховані до
резерву для просування по службі на посади з оперативно-тактичним рівнем
підготовки або мають рівень підготовки, що є нижчим за займаними
посадами, та мають допуск до державної таємниці за формою не нижче
3 (для спеціалізації “Захист інформації з обмеженим доступом у військах
(силах)” за формою не нижче 2 та допуск до шифрів):
на очну (денну) форму навчання – віком до 38 років з військових посад зі
штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) і вище;
на заочну форму навчання – віком до 43 років з військових посад зі
штатно-посадовою категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) і вище.
Під час дії особливого періоду:
на заочну форму навчання можуть прийматися офіцери з військових
посад зі штатно-посадовою категорією “майор” (“капітан 3-го рангу”) за
результатами успішного тимчасового виконання обов’язків за посадами, що
передбачають наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти, не
менше одного місяця;
граничний вік для кандидатів, які вступають на очну форму навчання
збільшується до 43 років, на заочну до 48 років.
2.3. Для підготовки державних службовців з питань воєнної безпеки та
оборони держави на конкурсній основі приймаються громадяни України, які
перебувають на державній службі на посадах, не нижчих 5 групи оплати
праці, а також офіцери Збройних Сил України зі штатно-посадовою
категорією “підполковник” (“капітан 2-го рангу”) та вище, які зараховані до
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кадрового резерву для зайняття посад державних службовців 1 – 5 груп
оплати праці у Міністерстві оборони України та органах військового
управління Збройних Сил України, мають освітній ступінь магістра, допуск
до державної таємниці за формою 3 та позитивно характеризуються по
службі:
на очну (денну) форму навчання – віком до 45 років;
на заочну форму навчання – віком до 50 років.
2.4. Вік вступників та термін перебування на посаді обчислюється
станом на кінець року вступу до університету.
2.5. Офіцери, рекомендовані до вступу на очну форму навчання, перед
вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують
щорічну відпустку за поточний рік.
2.6. 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.
3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
3.1. Фінансування підготовки військових фахівців зазначених категорій
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за державним
замовленням.
3.2. Підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу
здійснюється як за рахунок видатків державного бюджету, так і за рахунок
юридичних і фізичних осіб.
4. СТРОКИ ПРИЙОМУ РАПОРТІВ (ЗАЯВ) І ДОКУМЕНТІВ,
ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
4.1. 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 компанії
Етапи вступної компанії
Початок прийому рапортів (заяв) та документів

Строки проведення
1 січня 2018 р.

Закінчення прийому рапортів (заяв) та документів
Самостійна реєстрація вступників в системі
дистанційного навчання *
Відбір вступників на навчання

28 квітня 2018 р.

1 – 25 травня 2018 р.

Попереднє дистанційне тестування

10 – 25 травня 2018 р.

до 1 травня 2018 р.
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Проведення вступних випробувань (ОТР)
Проведення вступних випробувань (ОСР)

25 червня – 7 липня
2018 р.
10 – 13 липня 2018 р.

Конкурсний відбір

до 13 липня 2018 р.

Термін зарахування вступників до університету

до 20 серпня 2018 р.

* – порядок самостійної реєстрації вступників в системі дистанційного
навчання розміщується на сайті університету (nuou.org.ua).
5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РАПОРТІВ (ЗАЯВ) І ДОКУМЕНТІВ
5.1. Офіцери Збройних Сил України та інших військових формувань, які
виявили бажання вступити на навчання до університету, до 1 січня 2018 року
особисто подають за підпорядкованістю рапорт на ім’я командира військової
частини, у якому вказують: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові,
займану посаду, дату народження, попередню військову освіту, форму
навчання та спеціальність (спеціалізацію), за якою бажають навчатися,
підстави для першочергового зарахування (у разі наявності).
Державні службовці подають заяву, у якій вказують: прізвище, ім’я та
по батькові, посаду, дату народження, рівень освіти, форму навчання та
спеціальність, за якою бажає навчатися, підстави для першочергового
зарахування (у разі наявності).
5.2. До рапорту (заяви) вступники додають:
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
копію документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої
освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
копію документа, що засвідчує право на нарахування додаткових балів за
навчальні, наукові та службові досягнення (у разі наявності);
витяг з резерву для просування по службі;
службову характеристику та автобіографію;
довідку із зазначенням штатно-посадової категорії посади, на якій
проходить службу офіцер;
довідку про проходження військової служби;
витяги з наказів (по особовому складу) відповідних посадових осіб, яким
надано право на укладання від імені Міністерства оборони України
Контракту про проходження громадянами України військової служби у
Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу, залучати до
навчальних справ кандидатів;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою
згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі –
Порядок 939);
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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.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Усі зазначені документи з описом, а також витяг із затвердженого
рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на
навчання укладають у навчальну справу вступника. Із зовнішнього боку
навчальної справи вказуються: зверху – назва міністерства (державної
служби) України, посередині – “Навчальна справа”, нижче – військове
звання, прізвище, ім’я та по батькові, спеціальність та спеціалізація, форма
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.
5.6. Особи офіцерського складу, які розглядаються кандидатами на
навчання у Національному університеті оборони України імені Івана
Черняховського для здобуття оперативно-тактичного рівня військової освіти
за заочною формою навчання з посад зі штатно-посадовою категорією
“майор” (“капітан 3 рангу”) за результатами успішного тимчасового
виконання обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативнотактичного рівня військової освіти, повинні залучати до навчальних справ
кандидатів документи, які підтверджують успішність тимчасового виконання
обов’язків за посадами, що передбачають наявність оперативно-тактичного
рівня військової освіти:
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витяг із наказу (по стройовій частині) відповідної посадової особи,
про тимчасове виконання обов’язків за посадою, що передбачає наявність
оперативно-тактичного рівня військової освіти (не менше одного місяця);
витяг із Плану переміщення відповідно до номенклатури призначення
кандидата на посаду, що передбачає наявність оперативно-тактичного рівня
військової освіти;
службову характеристику вступника за підписом командира
(начальника) про успішність тимчасового виконання обов’язків за посадою,
що передбачає наявність оперативно-тактичного рівня військової освіти з
висновком (рекомендацією) про доцільність зарахування офіцера кандидатом
на навчання для здобуття оперативно-тактичного рівня військової освіти за
заочною формою навчання.
6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
6.1. Вступники прибувають до місця проведення вступних випробувань не
пізніше вказаного у виклику терміну в повсякденній формі одягу з такими
документами:
паспорт громадянина України;
посвідчення офіцера;
посвідчення про відрядження у двох примірниках;
довідка про наявність допуску до державної таємниці за формою згідно з
додатком 14 Порядку 939;
оригінал документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої
освіти та додаток до нього;
документ, який дає право на пільги (у разі наявності);
медична книжка.
6.2. Вступники, які не мають допуску до державної таємниці, повинні
додатково мати:
завірений в установленому порядку кадровим органом військової
частини (установи) перелік з відповідями на визначені у цьому переліку
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.
6.3. Вступні випробування вступників до Інституту
військового управління включають:
фахове випробування;
вступне випробування з іноземної мови;
медичний огляд військово-лікарською комісією.

державного
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6.3.1. Фахове випробування вступників за спеціалізацією “Державне
воєнне управління” включає питання таких розділів:
оперативне мистецтво;
управління військами;
повсякденна діяльність Збройних Сил України;
застосування військ (сил) в операціях;
всебічне забезпечення військ (сил) в операціях.
6.3.2. Фахове випробування вступників за спеціалізацією “Управління у
воєнній сфері” включає питання таких розділів:
основні положення стратегії національної і воєнної безпеки держави;
основні положення управління у воєнній сфері в мирний та воєнний час;
основні положення військових аспектів міжнародного права,
законодавства України та правового регулювання діяльності Збройних Сил
України;
основні положення міжнародних відносин та зовнішньої політики
України;
основні положення економіки і фінансового забезпечення Збройних Сил
України.
6.3.3. Фахове випробування проводять у формі співбесіди, під час якої
вступник відповідає на два питання білету. Якщо є потреба, задають
додаткові питання, що дають змогу оцінити повноту відповіді на питання, не
виходячи за межі програми вступного випробування. Усі питання та
зауваження щодо відповіді на них фіксують в аркуші співбесіди, який
підписує голова екзаменаційної комісії.
6.3.4. Знання вступників оцінюють 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’язання проблем, висловлює власне ставлення до них;
“90–95” – вступник має ґрунтовні знання, здатний аргументовано і
творчо використовувати їх у нестандартних ситуаціях, вміє формулювати і
визначати шляхи розв’язання проблеми;
“80–89” – вступник має ґрунтовні теоретичні знання, здатний
аргументовано їх використовувати;
“75–79” – вступник вільно володіє матеріалом, застосовує знання в дещо
зміненій інтерпретації, використовує загальновідомі докази у власній
аргументації;
“65–74” – знання вступника є достатньо повними, вступник вміє
правильно аналізувати теоретичний матеріал, робити висновки. Відповідь
повна, логічна, обґрунтована, але мають деякі неточності;
“60–64” – вступник правильно, логічно відтворює матеріал, застосовує
знання у стандартних ситуаціях, розуміє основні теоретичні положення, вміє
наводити власні приклади для підтвердження певних думок;
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“55–59” – вступник виявляє знання і розуміння основних положень
теоретичного матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання
завдань за зразком. Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;
“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал із
зазначених питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати
відповідь на питання;
“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під
час викладання матеріалу допускає суттєві неточності, для надання
правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії;
“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді
з допомогою членів комісії;
“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину
теоретичного матеріалу, виявляє невпевненість і неточність у відповідях на
додаткові й навідні питання;
“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може
дати відповідь на елементарні питання.
6.3.5. Оцінку знань визначають як суму балів за питання білету.
Максимальна оцінка становить 200 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше
100 балів), до подальшого складання вступних випробувань та участі у
конкурсі не допускають.
6.3.6. Вступний екзамен з іноземної мови (дистанційне тестування)
полягає у визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції вступників.
Допуск до складання тестів надається після індивідуальної реєстрації в
системі дистанційного навчання Національного університету оборону
України імені Івана Черняховського. Порядок реєстрації вступників
розміщено на офіційному сайті університету (веб-сайт nuou.org.ua).
Екзамен проводиться у формі дистанційного тестування через мережу
“Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
(аудіювання, читання));
Правильна відповідь на питання оцінюється у 4 бали, неправильна
відповідь – 0 балів.
Оцінка знань визначається як сума балів за окремі питання тесту.
Максимальна оцінка становить 100 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 50 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускають.
6.4. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра на
оперативно-тактичному рівні включають:
фахове випробування;
вступне випробування з іноземної мови;
психологічне обстеження;
оцінювання рівня фізичної підготовленості;
медичний огляд військово-лікарською комісією.
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6.4.1. Фахове випробування (профілююче, дистанційно-письмовий тест)
включає питання з таких дисциплін:
загальна тактика, тактика родів військ (сил) та спеціальних військ,
воєнна топографія, повсякденна діяльність підрозділів (військових частин),
всебічне забезпечення бою, бойове застосування, експлуатація і ремонт
озброєння та військової техніки родів військ (сил).
Випробування проводиться в два етапи.
Перший етап – попереднє самостійне дистанційне тестування через
мережу “Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
загальновійськових дисциплін).
Другий етап – письмовий тест під час проведення вступних випробувань
в університеті (25 питань військово-спеціальних дисциплін).
Правильну відповідь на питання оцінюють у 4 бали, неправильну
відповідь у 0 балів.
Оцінку знань визначають як суму балів за окремі питання дистанційного
та екзаменаційного тесту. Максимальна оцінка становить 200 балів.
Вступники, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 100 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускаються.
6.4.2. Вступний екзамен з іноземної мови (дистанційно-письмовий тест)
полягає у визначенні рівня комунікативної та мовної компетенції вступників.
Випробування проводиться в два етапи:
перший етап – попереднє самостійне дистанційне тестування через
мережу “Інтернет” за місцем проходження служби вступника (25 питань
(аудіювання, читання));
другий етап – письмовий тест під час проведення вступних випробувань
в університеті (25 питань (говоріння, письмо)).
Правильна відповідь на питання оцінюється у 2 бали, неправильна
відповідь – 0 балів.
Оцінка знань визначається як сума балів за окремі питання
дистанційного та екзаменаційного тесту. Максимальна оцінка становить
100 балів.
Вступників, які не пройшли порогового рівня (набрали менше 50 балів),
до подальшого складання вступних випробувань та участі у конкурсі не
допускають.
6.4.3. Попереднє самостійне дистанційне тестування проводиться за
місцем проходження служби через мережу “Інтернет”.
Допуск до складання тестів надається після реєстрації в системі
дистанційного навчання Національного університету оборону України імені
Івана Черняховського. Порядок реєстрації вступників розміщено на
офіційному сайті університету (веб-сайт nuou.org.ua).
6.4.4. Письмові екзаменаційні роботи вступники виконують на окремих
аркушах зі штампом університету. На аркушах недопустимі будь-які умовні
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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.
6.4.5. Психологічне
обстеження
(оцінювання
індивідуальних
психологічних якостей) проводять з метою виявлення у вступників
конкретних особистісних якостей та індивідуальних особливостей,
необхідних для успішного навчання в університеті, оволодіння ними обраною
спеціальністю (спеціалізацією) та ефективного застосування отриманих
знань у військово-професійній діяльності. Індивідуальні психологічні якості
оцінюють шляхом дистанційного психологічного тестування через мережу
“Інтернет” за місцем проходження служби вступника.
Оцінка індивідуальних психологічних якостей вступника включає оцінку
рівня нервово-психічної стійкості та оцінку здатності до навчання.
Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов
психологічний відбір” або “не пройшов психологічний відбір”.
Вступники, у яких під час тестування індивідуальних психологічних
якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше
50 % максимальної кількості балів (менше 35 балів), вважаються такими, що не
пройшли психологічний відбір, та до подальшого складання вступних
випробувань і участі у конкурсі не допускаються. Рішення приймальної комісії
щодо таких вступників оформляють окремим протоколом.
6.4.6. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи виконуються
впродовж одного дня в такій послідовності: вправи на швидкість, силові
вправи, вправи на витривалість. Для виконання вправ надається одна спроба.
Повторно виконувати вправи для підвищення оцінки не дозволено. У кожній
вправі визначено мінімальний пороговий рівень. За невиконання порогового
рівня у будь-якій вправі вступник з фізичної підготовленості оцінюється
“незадовільно”.
Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів за
виконання всіх призначених для перевірки вправ і оцінюється за
100-бальною шкалою (додаток 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
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приймальної комісії щодо відрахування таких вступників оформляється
окремим протоколом.
6.5. Медичний огляд офіцерів, які вступають до університету, проводять
відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від
14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).
6.5.1. Вступники проходять первинний медичний огляд у гарнізонних
(госпітальних) військово-лікарських комісіях, а остаточний – у військоволікарській комісії університету.
6.5.2. Усі вступники зобов’язані подати документи, що містять дані про
їх власний стан здоров’я:
картку медичного огляду з результатами первинної військово-лікарської
комісії;
медичну книжку;
рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки;
клінічний аналіз крові;
загальний аналіз сечі;
електрокардіографічне дослідження серця;
інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань, які
дозволяють вступ на навчання.
6.5.3. Придатність до навчання в університеті вступників, у медичних
книжках яких немає даних чергових медичних обстежень хоча б за один рік з
останніх трьох років, потрібно підтвердити стаціонарним обстеженням у
військовому лікувально-профілактичному закладі (виписним епікризом).
6.5.4. Остаточний медичний огляд вступників, у яких немає медичних
книжок і результатів попередніх обстежень, не проводять і не допускають до
складання вступних випробувань.
6.5.5. Придатність вступників до навчання в університеті за
результатами медичного огляду оцінюють як “придатний” або
“непридатний”. Вступників, визнаних непридатними, до подальших
випробувань не допускають.
6.6. У разі наявності поважних причин, підтверджених документально,
вступників допускають до складання вступних випробувань з дозволу голови
приймальної комісії тільки протягом терміну проведення вступних
випробувань.
6.7. Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні
випробування у зазначений розкладом час, відраховують.
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6.8. 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.
6.9. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання
вступних випробувань, є його конкурсним балом.
6.9.1 Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти
магістра за оперативно-стратегічним рівнем підготовки визначається за
формулою:
КБ = ФВ + ІМ + ДБ.
де ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до
200 балів);
ІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за шкалою від 0 до 100
балів);
ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з
врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома за
ступенем магістра (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може
перевищувати 20).
6.9.2 Конкурсний бал (КБ) вступника для здобуття ступеня вищої освіти
магістра за оперативно-тактичним рівнем підготовки визначається за
формулою:
КБ = ФВ + ІМ + РФП + ДБ.
де ФВ – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до
200 балів);
ІМ – оцінка вступного екзамену з іноземної мови (за шкалою від 0 до 100
балів);
РФП – оцінка вступного випробування з перевірки рівня фізичної
підготовленості (за шкалою від 0 до 100 балів);
ДБ – додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення з
врахуванням середнього балу (за національною шкалою) додатка до диплома за
ступенем бакалавра (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може
перевищувати 20).
6.9.3. Під час розрахунку середнього бала за національною шкалою
додатка до диплома враховуються незалежно від форми контролю (іспит,
диференційований залік, залік) усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін,
практик та всіх видів державної атестації.
6.9.4. Порядок нарахування додаткових балів за навчальні, наукові та
службові досягнення.
Рішення про зарахування додаткових балів (ДБ) приймає Приймальна
комісія після прийняття вступного випробування з фаху відповідно до табл. 2.
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Таблиця 2
Додаткові бали за навчальні, наукові та службові досягнення
Навчальні, наукові та службові досягнення
Додаток до диплома про вищу освіту на основі якого
здійснюється вступ
Диплом про другу вищу освіту
Свідоцтво про підвищення кваліфікації та професійного
рівня (враховується не більше одного свідоцтва)
Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому МОН
України (враховується не більше однієї статті)
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”)
Посвідчення про нагородження почесним нагрудним
знаком
начальника
Генерального
штабу –
Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і
честь”)

Код
ДБ1
ДБ2
ДБ3

Бали
Середній
бал
3
2

ДБ4

1

ДБ5

3

ДБ6
ДБ7

3
2

ДБ8

1

ДБ9

1

7. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ
7.1. Рейтинговий список вступників впорядковують за кількістю балів
від більшого до меншого. При однаковому конкурсному балі переважне
право на зарахування надається вступникам, які мають:
вищу оцінку з профілюючого вступного випробування;
вищий середній бал додатку до диплома попереднього ВВНЗ.
7.2. У рейтинговому списку зазначають:
військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника;
конкурсний бал.
7.3. 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.
8. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ СЛУХАЧАМИ УНІВЕРСИТЕТУ
8.1. Вступників, які здали вступні випробування, зараховують до
університету на визначену державним замовленням кількість місць за
відповідною спеціальністю (спеціалізацією) та формою навчання за конкурсом
згідно з конкурсним балом, якщо інше не передбачено законодавством України.
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8.2. Рішення про зарахування вступників приймають на основі розгляду
рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії.
8.3. Зарахування офіцерів слухачами університету здійснюється за
наказами Міністра оборони України до 20 серпня 2018 року. Витяги з наказів
Міністра оборони України надсилаються в установленому порядку через
кадрові органи до військових частин, де проходять службу офіцери, та є
підставою для виключення офіцерів, зарахованих на денну форму навчання,
із списків особового складу військових частин.
8.4 Зарахування державних службовців
здійснюється наказом начальника університету.

слухачами

університету

9. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ
Військовослужбовців збройних сих іноземних держав приймають на
навчання до університету на підставі відповідних міжнародних угод
(договорів).
10. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ
10.1. 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.
10.2. Виконані на вступних випробуваннях роботи вступників, яких не
прийнято на навчання, зберігають протягом одного року, потім знищують,
про що складають акт.
11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ
11.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації, але не більше двох осіб від кожного.
Журналістів акредитують згідно з вимогами законів України “Про
інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”,
“Про телебачення і радіомовлення” та відповідними нормативно-правовими
актами Міністерства оборони України.
Заявку на акредитацію подають у приймальну комісію на офіційному
бланку редакції засобу масової інформації (далі – ЗМІ), засвідченою
підписом головного редактора та печаткою ЗМІ. Разом із заявкою подають
копію свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копію ліцензії на мовлення
(для електронних ЗМІ).
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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 кількості, ніж може бути розміщена у відповідному приміщенні,
університет може встановити квотний принцип допуску.
11.2. Громадські організації, яким Міністерство освіти і науки України
та Міністерство оборони України надали право вести спостереження за
роботою приймальної комісії університету, можуть направляти своїх
спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія університету створює
належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх
засіданнях, а також надає їм можливість ознайомитися з документами, які
отримують члени комісії до засідання.
11.3. 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.
11.4. Подання вступником недостовірних відомостей про наявність права
на першочергове зарахування чи про здобуту раніше освіту є підставою для
його відрахування.
_____________________________________________________________
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Додаток 1
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АД’ЮНКТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ ІВАНА ЧЕРНЯХОВСЬКОГО В 2018 РОЦІ
Провадження освітньої діяльності у Національному університеті
оборони України імені Івана Черняховського (далі – університет) на третьому
(освітньо-науковому) рівні підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і
науки України від 04 липня 2016 року № 771 “Про ліцензування освітньої
діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”.
Підготовку докторів наук в університеті запроваджено рішенням Вченої
ради університету від 31 серпня 2016 року (протокол № 14) та наказу
начальника університету від 05 вересня 2016 року № 217.
Правила прийому до ад’юнктури та докторантури Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського в 2018 році
(далі – Правила прийому) розробила приймальна комісія університету
відповідно до законодавства України, Порядку підготовки здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних
закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261, Особливостей 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 лютого 2017 року № 115 та Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2018 році, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Університет здійснює прийом до ад’юнктури та докторантури
відповідно до державного замовлення на підготовку осіб офіцерського
складу на очну форму навчання в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями:
в ад’юнктурі
011 Освітні, педагогічні науки;
053 Психологія;
122 Комп’ютерні науки;
253 Військове управління (за видами збройних сил);
254 Забезпечення військ (сил);
255 Озброєння та військова техніка;
у докторантурі
253 Військове управління (за видами збройних сил);
255 Озброєння та військова техніка.
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1.2. 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.
2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ
2.1. До ад’юнктури університету на конкурсній основі приймають
офіцерів Збройних Сил України віком до 45 років, які перебувають на
військовій службі, здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста),
виявили здібності до педагогічної або науково-дослідної роботи та мають
досвід служби у військах (силах) не менше двох років.
Офіцери, які вступають до ад’юнктури із спеціальностей, що
передбачають присудження наукового ступеня доктора філософії в галузі
знань “25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”,
повинні мати вищу військову оперативно-тактичну освіту.
За рекомендацією Вченої ради університету та після погодження із
замовниками на підготовку відповідних військових фахівців з вищою
освітою до ад’юнктури можуть приймати офіцерів безпосередньо після
закінчення університету та отримання ними вищої військової оперативностратегічної (віком до 47 років) або вищої військової оперативно-тактичної
освіти за умови, що вони виявили відмінні здібності в навчанні та схильність
до педагогічної або науково-дослідної роботи.
Вік осіб офіцерського складу, зазначений у цьому та наступних
пунктах Правил прийому, визначається станом на 31 грудня року вступу.
2.2. 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.
2.3. Офіцери, які рекомендовані для вступу до ад’юнктури, перед
вибуттям до місця складання вступних випробувань використовують
щорічну відпустку за поточний рік.
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3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
3.1. Фінансування підготовки фахівців зазначених категорій
здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за державним
замовленням.
4. СТРОКИ ПРИЙОМУ РАПОРТІВ І ДОКУМЕНТІВ,
ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТА
ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ
4.1. Прийом рапортів та документів, відбір вступників, вступні
випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників до
ад’юнктури (докторантури) проводиться у 2018 році відповідно до Правил
прийому у терміни:
прийом рапортів (заяв) та документів безпосередньо у військових
частинах та установах – з 1 грудня 2017 року по 1 лютого 2018 року;
відбір вступників на навчання – з 1 лютого по 28 квітня 2018 року;
проведення вступних випробувань до ад’юнктури – з 18 по 23 червня
2018 року;
конкурсний відбір – до 6 липня 2018 року;
термін зарахування вступників до університету – до 25 серпня 2018 року.
5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ РАПОРТІВ І ДОКУМЕНТІВ
5.1. Офіцери, які бажають вступити до ад’юнктури (докторантури) до
1 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.
5.2. До рапорту вступника додають:
копію паспорта громадянина України (1, 2–3, 10–11 сторінки);
копії документа державного зразка про раніше здобутий рівень вищої
освіти, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
службову характеристику;
автобіографію;
довідку про проходження військової служби;
копію службової картки;
копію довідки про наявність допуску до державної таємниці за формою
згідно з додатком 14 до Порядку організації та забезпечення режиму
секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (далі – Порядок
939);
список опублікованих наукових праць і винаходів з обраної
спеціальності (за наявності);
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копії нетаємних наукових праць та огляд наукових праць з обмеженим
доступом з обраної спеціальності (за наявності);
наукову доповідь (реферат) з обраної спеціальності в рамках тематики
майбутньої дисертаційної роботи;
фотокартки без головного убору в кількості чотирьох розміром 3 х 4 см,
трьох розміром 4,5 х 6 см, які мають бути завірені печаткою та підписом
відповідної особи кадрового органу;
картку медичного огляду за формою додатка № 14 до Положення про
військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України.
Додатково, при наявності, додають копії:
патентів на винахід або деклараційних патентів на корисну модель за
обраною галуззю знань;
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія1,2);
посвідчення учасника бойових дій;
посвідчення про нагородження державною нагородою;
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України
(“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”, “Доблесть і
честь”);
посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і
честь”).
Вступники до докторантури, крім того, додають:
розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
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.
5.3. Усі зазначені документи з описом, а також витяг із затвердженого
рішення атестаційної комісії про зарахування офіцера кандидатом на
навчання складають 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.
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5.4. Неправильно або неповністю оформлені документи повертають
відповідним кадровим органам на дооформлення.
5.5. 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).
5.6. Рішення про допуск до вступних випробувань приймальна комісія
університету приймає за результатами розгляду навчальної справи та
наукової доповіді (реферату) з обраної спеціальності з урахуванням
письмового висновку передбаченого наукового керівника.
5.7. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до вступних
випробувань через неподання у встановлений термін документів, визначених
правилами прийому, або невиконання вимог Правил прийому.
6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
6.1. 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 здобутий рівень
вищої освіти та додатком до нього;
медичною книжкою.
Додатково (при наявності):
дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English Language
Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment;
патенти або авторські свідотства на винахід за обраною галуззю знань;
посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи
(категорія1,2);
посвідчення учасника бойових дій;
посвідчення про нагородження державними нагородами;
посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства оборони України
(“За зразкову службу”, “Знак пошани”, “За військову доблесть”);
посвідчення про нагородження почесним нагрудним знаком начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і
честь”).
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6.2. Вступні випробування на здобуття ступеня доктора філософії
включають:
іспит з філософії;
іспит з іноземної мови;
іспит із спеціальності.
6.2.1. Вступний іспит з філософії включає питання в обсязі стандарту
вищої освіти магістра.
6.2.2. 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.
6.2.3. Вступний іспит із спеціальності (профілюючий) включає питання
в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності.
6.2.4. 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.
6.2.5.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;
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“55–59” – вступник виявляє розуміння основних положень теоретичного
матеріалу, вміє застосовувати знання під час розв’язання завдань за зразком.
Відповідь його правильна, але недостатньо обґрунтована;
“50–54” – вступник розуміє основний теоретичний матеріал з зазначених
питань співбесіди, здатний з помилками й неточностями дати відповідь на
питання;
“40–49” – вступник знає близько половини теоретичного матеріалу, під
час викладення матеріалу допускає суттєві неточності, для надання
правильних відповідей йому потрібна допомога членів комісії;
“35–39” – вступник відтворює менше половини матеріалу, дає відповіді
з допомогою членів комісії;
“15–34” – вступник фрагментарно відтворює незначну частину
теоретичного матеріалу з зазначених питань співбесіди, виявляє
невпевненість і неточність у відповідях на додаткові й навідні питання;
“0–14” – вступник не розрізняє об’єкта теоретичного матеріалу, не може
дати відповідь на елементарні питання.
Оцінка знань визначається як середній бал за окремі питання.
Максимальна оцінка становить 100 балів.
Вступників, які за результатами вступного іспиту не пройшли
порогового рівня (набрали менше 60 балів), до подальшого складання
вступних випробувань та участі у конкурсі не допускають.
6.3. 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).
6.3.1. Вступники проходять первинний медичний огляд у гарнізонних
(госпітальних) військово-лікарських комісіях та остаточний – у військоволікарській комісії університету.
6.3.2. Усі вступники зобов’язані подати документи, що містять дані про
свій стан здоров’я:
картку медичного огляду з результатами первинної військово-лікарської
комісії;
медичну книжку;
електрокардіографічне дослідження серця;
інші дослідження, що підтверджують наявність захворювань (поранень).
6.3.3. 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).
6.3.4. Остаточний медичний огляд вступників, у яких відсутні медичні
книжки і результати попередніх обстежень, не проводять, тож їх не
допускають до складання вступних випробувань.

24
6.3.5. Придатність вступників до навчання в університеті за
результатами медичного огляду оцінюється як “придатний” або
“непридатний”. Вступників визнаних непридатними, до подальших
випробувань не допускають.
6.4. 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.
6.5. Вступників, які не з’явилися без поважної причини на вступні
випробування у зазначений розкладом час, відраховують.
6.6. 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.
6.7. Сума балів, яку набрав вступник за результатами складання
вступних випробувань, становить його конкурсний бал (КБ).
6.7.1. 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.
6.7.1. 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.
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Таблиця 1
Наукові та службові досягнення
Код
Бали
Додаток до диплома про вищу освіту, на основі якого ДБ1 Середній
здійснюється вступ
бал
Патент на винахід за обраною галуззю знань (враховується ДБ2
2
не більше одного патента)
Деклараційний патент на корисну модель за обраною ДБ3
1
галуззю знань (враховується не більше одного патента)
Наукова стаття за обраною галуззю знань у закордонному ДБ4
1
*
виданні
Наукова стаття за обраною галуззю знань у науковому ДБ5
1
виданні, включеному до Переліку фахових видань
України*
Посвідчення особи, яка постраждала внаслідок ДБ6
1
Чорнобильської катастрофи (категорія1, 2)
Посвідчення учасника бойових дій
ДБ7
3
Посвідчення про нагородження державною нагородою
ДБ8
2
Посвідчення про нагородження відзнакою Міністерства ДБ9
1
оборони України (“За зразкову службу”, “Знак пошани”,
“За військову доблесть”, “Доблесть і честь”)
Посвідчення про нагородження почесним нагрудним ДБ10
1
знаком
начальника
Генерального
штабу –
Головнокомандувача Збройних Сил України (“Слава і
честь”)
* – якщо видання включене до міжнародних наукометричних баз,
додається 1 бал.
6.7.2. Під час розрахунку середнього бала додатка до диплому
враховуються, незалежно від форми контролю (іспит, диференційований залік,
залік), усі підсумкові оцінки з навчальних дисциплін, практик та всіх видів
державної атестації за чотирибальною шкалою.
Для визначення середнього бала додатка до диплома, що не містить оцінок
у чотирибальній шкалі, застосовують порядок переведення оцінок додатка до
диплома та державної атестації відповідно до табл. 2.
Таблиця 2
Оцінка за чотирибальною
шкалою
Відмінно (5)
Добре (4)
Задовільно (3)

100-бальна шкала
100
89
64

Двобальна система
оцінювання
Зараховано

6.8. Конкурсний відбір вступників на здобуття ступеня доктора наук.
Кафедра,
науковий
(науково-дослідний)
відділ
(лабораторія)
університету, де планується підготовка вступника, у місячний термін з часу
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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 науковометодичного центру організації наукової та науково-технічної діяльності,
начальник наукового відділу організації підготовки та атестації науковопедагогічних 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.
7. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО
СПИСКУ ВСТУПНИКІВ
7.1. 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.
7.2. У рейтинговому списку зазначаються:
військове звання, прізвище, ім’я, по батькові вступника;
конкурсний бал.
7.3. 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.
8. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ
ДО АД’ЮНКТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ
8.1. Вступників, які успішно склали вступні випробування, за рейтингом
зараховують до університету на визначену державним замовленням кількість
місць за відповідною спеціальністю.
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8.2. Рішення про зарахування вступників приймається на основі розгляду
рейтингового списку на заключному засіданні приймальної комісії.
8.3. 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.
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 2
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА НАВЧАННЯ
ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського
(далі – університет) здійснює військову підготовку за програмою підготовки
офіцерів запасу громадян України за відповідними військово-обліковими
спеціальностями.
Порядок конкурсного відбору громадян України для проходження
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу розроблено
відповідно до вимог Законів України “Про вищу освіту”, “Про військовий
обов’язок і військову службу”, Порядку проведення військової підготовки
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48
(зі змінами), Інструкції про організацію підготовки громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністра
оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня
2015 року № 719/1289.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Військова підготовка громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу планується та проводиться протягом одного навчального дня
на тиждень (методом проведення “військового дня”) або методом проведення
навчальних зборів строком до двох років навчання.
1.2. Військову підготовку громадян України за програмою підготовки
офіцерів запасу здійснює факультет підготовки офіцерів запасу університету
за такими військово-обліковими спеціальностями:
“Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельнопобутового 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”.
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2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ
Відповідно до статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок
і військову службу” військову підготовку за програмою підготовки офіцерів
запасу (далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять
громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральноділовими якостями.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,
які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть
проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173
Положення про проходження громадянами України військової служби
у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України
від 10 грудня 2008 року № 1153.
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за
військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад
згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України
від 20 червня 2012 р. № 412/дск (зі змінами) та зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 р. за № 1191/21503.
3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
3.1. Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним
замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на
утримання Збройних Сил України, або за рахунок коштів, які надходять
від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані
з військовою підготовкою (за контрактом).
За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку
громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору,
та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України щодо
зобов’язань про проходження військової служби громадянами України
у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання
офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
3.2. Для проведення військової підготовки між Міністерством оборони
України (в особі директора Департаменту військової освіти, науки,
гуманітарної та соціальної політики Міністерства оборони України) та
університетом (в особі начальника університету) укладають договір про
проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування.
3.3. Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти
укладають договір про проведення такої підготовки та умов її фінансування
між закладом вищої освіти (далі – ЗВО) (в особі ректора) та університетом
(в особі начальника) після зарахування на навчання для проходження
військової підготовки здобувачів вищої освіти.
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3.4. 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 військовообліковою 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.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. 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.
3.8. У разі несвоєчасної сплати за навчання (прострочення платежу)
нараховують пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України за кожний день прострочення платежу.
3.9. У разі відрахування студента з числа тих, хто навчається, або при
небажанні продовжувати навчання, кошти, сплачені за військову підготовку,
не повертають.
4. 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 2018 році проводять у такі
строки:

31
початок прийому документів Відбірковою комісією університету –
1 лютого;
закінчення прийому заяв та документів – 31 липня;
проведення вступних випробувань – з 2 квітня по 20 липня;
формування та оприлюднення рейтингового списку – до 13 серпня;
підготовка проекту наказу про зарахування на навчання – до 17 серпня.
5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ
5.1. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову
підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету 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 за попередні курси навчання направляють для розгляду до
Відбіркової комісії. Здобувачів вищої освіти, які мають академічні
заборгованості, до списку не включають.
Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та
виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я
голови Відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до
призовної дільниці (для осіб чоловічої статі) або військового квитка, копіями
1, 2, 3, 11-ї сторінок паспорта громадянина України, документа про вищу
освіту та додатка до нього.
Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову
підготовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови Відбіркової комісії разом
із копіями 1, 2, 3, 11-ї сторінок паспорта громадянина України та військового
квитка, узагальненими відомостями про підсумки складання екзаменів за
попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копіями
документа про вищу освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають
ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витягом із наказу командира
(начальника) військової частини про дозвіл на проходження військової
підготовки,
відомості
про
підсумки
індивідуальної
підготовки
військовослужбовця за поточний період навчання, завірені командиром
(начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
Заява (рапорт) має містити такі відомості:
прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, у якому громадянин
здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна
(дистанційна);
інформація про здобутий ступінь вищої освіти або той, що здобуває
громадянин, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;
інформація про придатність до проходження військової служби за
станом здоров’я;
інформація про проходження військової служби;
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мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його
зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час
проходження військової підготовки.
В рапорті (заяві) вступники надають згоду на обробку персональних
даних, а також підтверджують факт ознайомлення з Правилами прийому до
університету.
5.2. 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;
копію диплома про вищу освіту не нижче освітнього ступеня бакалавр та
додатку до нього (для інших категорій);
копію паспорта громадянина України (стор. 1, 2, 3, 11);
копію документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному
реєстрі (ідентифікаційний код);
копію приписного свідоцтва (для студентів) або військового квитка (для
інших категорій);
автобіографію (написану власноруч);
фото 3х4 – 4 шт. (кольорові).
службову характеристику з місця служби (для військовослужбовців).
Усі копії документів звіряються з оригіналами Відбірковою комісією.
5.3. 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 за
попередні курси навчання.
5.4. 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.
5.5. Вступників розподіляють по екзаменаційним групам з урахуванням
відповідності напряму та спеціальності підготовки у ЗВО змісту військової
підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
5.6. 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.
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5.7. Придатність громадян України до військової служби за станом
здоров’я визначають на підставі рішення військово-лікарської експертизи,
яка працює у військових комісаріатах, про що зазначено у медичній довідці
відповідного зразка. Під час визначення вимог до стану здоров’я громадян
України для проходження військової підготовки вiйськово-лiкарські комісії
керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у
Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України
від 14 серпня 2008 року № 402. Відбіркова комісія видає відповідне
направлення кожному вступнику для проходження військово-лікарської
експертизи.
6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
6.1. Вступні випробування включають:
професійно-психологічний відбір;
перевірку рівня допризовної підготовки;
перевірку рівня фізичної підготовленості.
6.2. Професійно-психологічний відбір.
6.2.1. Професійно-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.
6.2.2. Професійно-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.
6.2.3. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку
рівня нервово-психiчної стiйкостi та спроможності навчатися. Індивідуальні
психологічні якості вступників оцінюють як “пройшов професійнопсихологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічний відбір”.
6.2.4. 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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6.3. Оцінювання рівня допризовної підготовки.
6.3.1. Для визначення рівня знань з допризовної підготовки проводять
тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається з п’яти
завдань у письмовій формі та з п’яти завдань з практичного виконання
нормативів (прийомів). Максимальна оцінка за кожне завдання тестування –
10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадян, які під час тестування
набрали менше 50 балів, виключають з списків вступників.
Для військовослужбовців ураховують результати їх індивідуальної
підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що
надаються командиром (начальником) військової частини, у якій вони
проходять військову службу.
Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців
оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх
отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу
відповідно до системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у
100-бальну шкалу (див. табл. 2).
6.3.2. Теоретичну частину оцінюють за результатами тестування за
такими розділами:
військово-гуманітарна підготовка – зріз знань з історії України та
Збройних Сил України, знання законів, які регламентують службу у
Збройних Силах України (далі – ЗС України), статутів ЗС України в обсязі
програми допризовної підготовки, яку вивчають у загальноосвітній школі;
вогнева підготовка – теоретичні знання тактико-технічних характеристик
і будови стрілецької зброї, ручних гранат а також положень курсу стрільб;
тактична підготовка – знання основних видів бою та вміння діяти в
наступі й обороні у складі відділення;
основи військової топографії – зріз знань основних положень
орієнтування на місцевості та термінів з військової топографії.
Усі питання не виходять за рамки підручника “Захист Вітчизни” для
загальноосвітніх шкіл.
6.3.3. Практична частина випробування з допризовної підготовки
передбачає виконання прийомів стройової підготовки (оцінюванню п’яти
основних стройових прийомів):
стройове положення, стройовий крок;
вихід зі строю та повернення у стрій;
повороти на місці та під час руху;
виконання військового вітання;
підхід до начальника та відхід від нього.
6.3.4. Техніку виконання кожного стройового прийому оцінюють так:
у 10 балів – прийом виконаний чітко, без напруження, впевнено та
відповідно до вимог Стройового статуту ЗС України;
у 8 балів – прийом виконаний чітко, без напруження, відповідно до вимог
Стройового статуту ЗС України, але була допущена хоча б одна помилка;
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у 5 балів – прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту
ЗС України, але недостатньо чітко, з напруженням, у ході його виконання
була допущена одна помилка;
у 4 бали – прийом виконаний не за статутом або допущено дві та більше
помилок.
6.4. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
6.4.1. Рівень фізичної підготовленості вступників перевіряють після їх
медичного огляду.
Оцінку рівня фізичної підготовленості вступників визначають за
результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до
нормативів, встановлених Тимчасовою настановою з фізичної підготовки у
ЗС України (додаток 19 до пункту 7.3.15) (табл. 1).
Таблиця 1

–
–
–
–
–

–
–
–
–
11
–
10
–
9
–
8
–
7
–
–
6

–
–
–
–
–

–
–
–
–
12
–
11
–
10
–
9
–
8
–
–
7

–

13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
15,0
15,2
15,4
15,6
16,0
–

Більш 13 хв 40 с − “незалік”

14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,3
16,5
–

№8
12.30
12.32
12.35
12.40
12.50
12.45
12.55
13.00
13.05
13.10
13.15
13.20
13.25
13.30
13.35
13.40

№ 14
–

№3
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
10
–
9

14,0
14,1
14,2
14.3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
15,9
16,0
16,1
–

8
–
7
–
6
–
5

№ 10
3.50
3.52
3.54
3.55
4.00
3.58
4.03
4.06
4.09
4.12
4.15
4.18
4.21
4.24
4.27
4.30

Особи жіночої
статі

№ 14 № 7
–
–

–
–
–
–
–

16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
19,0
–

–
–
–
–
30
–
–
29
–
–
28
–
–
27
–
–
26
25
24
23
22
21
20
18
16
14
–

№ 10
4.30
4.33
4.36
4.39
4.45
4.42
4.48
4.51
4.54
4.57
5.00
5.03
5.06
5.09
5.12
5.15

Ьільше 5 хв. 15 с − “незалік”

№3
–

Більше 4 хв. 30 с − “незалік”

№ 14
–

№8
13.00
13.02
13.05
13.10
13.20
13.15
13.25
13.30
13.35
13.40
13.45
13.50
13.55
14.00
14.05
14.10

Студенти ЗВО, яких
готують за
програмою
підготовки офіцерів
запасу

Менше 5 разів − “незалік”

№3
–

Менше 7 разів − “незалік”

№ 14
–

Більше 14 хв 10 с − “незалік”

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Особи чоловічої статі

Менше 6 разів −
“незалік”

Бали

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ
Солдати строкової
служби, особи рядового,
сержантського і
старшинського складу
військової служби за
контрактом
(чоловічої статі)
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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.
6.4.2. 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.
6.4.3. Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюють як “залік”
або “незалік”. У разі отримання оцінки “незалік” громадян виключають зі
списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
Рішення Відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюють окремим
протоколом.
6.5. Оцінювання рівня успішності навчання у закладах вищої освіти.
6.5.1. Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати
при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво або військовий
квиток (для осіб чоловічої статі). Без наявності зазначених документів
вступників до проходження випробувань не допускають.
Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюють у балах за
результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за семестри, які
передують початку військової підготовки, та визначають як середнє
арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок,
переведених у 100-бальну шкалу.
Рівень результатів навчання громадян, які вже мають ступінь вищої
освіти не нижче бакалавра, 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.
Переведення у 100-бальну шкалу здійснюють відповідно до системи
переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу згідно
табл. 2.
Таблиця 2
Оцінка

100-бальна шкала
Чотирибальна система оцінювання
Відмінно (5)
90
Добре (4)
75
Задовільно (3)
60
ЕСTS – рейтенги
А
90
В
80
С
65
D
55
E
50
Двобальна система оцінювання
Зараховано
75
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6.6. Порядок подання апеляції.
6.6.1. Апеляції вступників розглядає апеляційна комісія, склад та
порядок роботи якої затверджує начальник університету.
6.6.2. 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.
6.6.3. Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не
допустиме.
6.7. 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.
7. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
7.1. Громадян (у тому числі військовослужбовців), що мають досвід
бойових дій, участі в миротворчих операціях та антитерористичній операції
(далі – АТО), що підтверджується відповідними документами, зараховуються
для проходження військової підготовки поза конкурсом за умови
позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом
здоров’я.
8. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
8.1. Для проходження військової підготовки за кошти державного
бюджету до проекту наказу в першу чергу включають громадян, які
рекомендовані Відбірковою комісією до зарахування і мають такі переваги:
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і
учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а
також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали
безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку,
установленому законодавством;
відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
вищих навчальних закладів;
прийняли рішення про укладання контракту про проходження військової
служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністерством
оборони України;
мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.
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9. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ
РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ
9.1. За результатами конкурсного відбору для кожної військовооблікової спеціальності складають рейтинговий список, який затверджують
на засіданні Відбіркової комісії.
9.2. Список кандидатів на навчання впорядковують:
з урахуванням права на зарахування поза конкурсом у разі позитивного
складання вступних випробувань;
за кількістю балів від більшого до меншого з урахуванням результатів
професійно-психологічного відбору та медичного огляду;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому
конкурсному балі – у порядку вищого бала з допризовної підготовки.
9.3. 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.
9.4. Стосовно кожного вступника Відбіркова комісія приймає рішення і
робить один із таких висновків:
“рекомендувати до зарахування”;
“не рекомендувати до зарахування”.
9.5. 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.
10. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ
ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ
ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
10.1. 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.
10.2. Рішення про зарахування громадян України на навчання приймає
Відбіркова комісія на основі розгляду рейтингового списку на заключному
засіданні.
10.3. Зарахування громадян України для проходження військової
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється за наказом
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начальника Національного університету оборони України
Івана Черняховського на підставі рішення Відбіркової комісії.

імені

10.4. 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.
11. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ
11.1. 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).
11.2. 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 3
Перелік спеціальностей та спеціалізацій,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем магістра
Шифр та найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності

Найменування спеціалізації

Ліцензований
обсяг

1

2

3

4

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

253 Військове управління
Бойове застосування та управління діями
(за видами збройних сил) військових частин механізованих і танкових військ
Бойове застосування та управління діями
військових частин високомобільних десантних військ
Бойове застосування та управління діями
військових частин ракетних військ та артилерії
Бойове застосування та управління діями
військових частин військ протиповітряної оборони
Сухопутних військ
Бойове застосування та управління діями
військових частин військової розвідки та спеціального
призначення
Бойове застосування та управління діями
військових частин Військово-Морських Сил
Організація бойового застосування та експлуатації
озброєння і військової техніки Військово-Морських
Сил
Бойове застосування та управління діями
військових частин зенітних ракетних військ
Бойове застосування та управління діями
військових частин радіотехнічних військ
Бойове застосування та управління діями
військових частин авіації

400
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1

25 Воєнні науки,
національна безпека,
безпека державного
кордону

2

254 Забезпечення військ
(сил)

3

Організація радіоелектронної розвідки
Кадровий менеджмент у військах (силах)
Організація морально-психологічного забезпечення
військ (сил)
Інформаційно-пропагандистського
забезпечення
військ (сил) та ідеологічна робота у військах
Організація психологічного забезпечення військ
(сил)
Організація зв’язку, автоматизація управління та
радіотехнічне забезпечення
Організація інженерно-авіаційного забезпечення
Організація експлуатації та ремонту озброєння та
військової техніки зенітних ракетних військ
Організація експлуатації та ремонту озброєння та
військової техніки радіотехнічних військ
Застосування та управління діями військових
частин
та
установ
матеріально-технічного
забезпечення
Організація аеродромно-технічного та інженерноаеродромного забезпечення
Організація військово-космічних систем
Організація топогеодезичного та навігаційного
забезпечення військ (сил)
Організація зв’язку та автоматизованих систем
управління
Захист інформації з обмеженим доступом у
військах (силах)
Інформаційно-аналітичне забезпечення органів
військового управління
Управління інформаційною безпекою у Збройних
Силах

4

610
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1

01 Освіта/Педагогіка
28 Публічне управління
та адміністрування

2

011 Освітні, педагогічні
науки
281 Публічне управління
та адміністрування

3

4

Організація інженерного забезпечення бойових дій
військ (сил)
Організація радіаційного, хімічного та біологічного
захисту військ (сил)
Організація радіоелектронної боротьби
Організація ракетно-технічного та артилерійськотехнічного забезпечення
Організація танко-технічного та автотехнічного
забезпечення
Організація метрологічного забезпечення військ
(сил)
Організація тилового забезпечення військових
частин (за видами та родами військ і сил)
Економіка та фінансове забезпечення військ (сил)
Організація правового забезпечення військ (сил)
Педагогіка вищої військової школи

30

Державне воєнне управління
Управління у воєнній сфері

110
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Додаток 4
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
Оцінювання рівня фізичної підготовленості проводять відповідно до
вимог Тимчасової Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах
України (НФП – 2014), затвердженої наказом Генерального штабу Збройних
Сил України від 11 лютого 2014 року № 35 і визначають за результатами
практичного виконання фізичних вправ:
для військовослужбовців чоловічої статі – підтягування на перекладині –
вправа № 3; біг на 100 м – вправа № 14; біг на 3 км – вправа № 8 (для осіб
офіцерського складу 5−7 вікових груп – біг на 1 км; для осіб офіцерського
складу 3, 4 вікових груп − 2 км);
для військовослужбовців жіночої статі – комплексна силова вправа –
вправа № 7; біг на 100 м – вправа № 14; біг на 1 км – вправа № 10.
Оцінюють рівень фізичної підготовки тільки після позитивного рішення
військово-лікарської комісії про придатність вступника до навчання.
Кандидатів на навчання оцінюють відповідно до вікової групи та
категорії військовослужбовців за рівнем вимог до їх фізичної підготовки.
Для виконання нормативів з фізичної підготовки вступників за віком
розподіляють на групи (табл. 1).
Таблиця 1
Вікові групи
Перша
Друга
Третя
Четверта
П’ята
Шоста
Сьома

Чоловіки
До 25 років
До 30 років
До 35 років
До 40 років
До 45 років
До 50 років
Понад 50 років

Жінки
До 25 років
До 30 років
До 35 років
До 40 років
До 45 років
Понад 45 років
–

Вступників усіх вікових груп поділяють на категорії:
перша категорія – офіцери десантно-штурмових військ, морської піхоти,
спеціального призначення, розвідувальних частин, включаючи всі підрозділи
цих частин, командири навчальних підрозділів вищих військових навчальних
закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, де
готують офіцерів для цих частин і підрозділів;
друга категорія – офіцери з’єднань, частин і підрозділів Сухопутних
військ, Повітряних та Військово-Морських Сил Збройних Сил України,
бойового (оперативного) забезпечення, військ зв’язку та військової служби
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правопорядку Збройних Сил України, крім тих, які зараховані до першої та
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
зараховані до першої категорії;
третя категорія – офіцери структурних підрозділів Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України, органів військового
управління Збройних Сил України, військових частин військових сполучень,
забезпечення (баз, арсеналів, складів тощо) видів Збройних Сил України,
Тилу, Озброєння, Головного управління оперативного забезпечення
Збройних Сил України, військових медичних закладів та медичних
підрозділів військових частин, військових оркестрів, військових комісаріатів,
гарнізонних будинків офіцерів, командування, управління, викладацький
склад та наукові працівники науково-дослідних установ, крім осіб
офіцерського складу 1–3 вікових груп.
Нормативи розраховані для виконання вправ особами офіцерського
складу до 40 років у польовій (робочій) формі одягу, передбаченої для видів і
родів військ Збройних Сил України, особами офіцерського складу понад
40 років та військовослужбовцями жіночої статі – у спортивній формі одягу.
Усі вправи виконуються протягом одного дня у такій послідовності:
вправи на швидкість, силові вправи, вправи на витривалість. Для виконання
вправ надається одна спроба, повторно виконувати вправи для підвищення
оцінки не дозволено.
За результатом практичного виконання фізичних вправ вступникам
нараховують бали відповідно до таблиці нарахування балів за виконання
вправ з фізичної підготовки (табл. 2).
Таблиця 2

Біг на 3 км, хв,
сек

Біг на 2 км, хв,
сек

Біг на 1 км, хв,
сек

Комплексна
силова вправа,
разів

Біг на 100 м, хв,
сек

Біг на 1 км, хв,
сек

№3

№ 14

№8

№9

№ 10

№7

№ 14

№ 10

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21

12,0
12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9

11,10
11,15
11,20
11,25
11,30
11,35
11,40
11,45
11,50
11,55

6,45
6,50
6,55
7,00
7,05
7,10
7,15
7,20
7,25
7,30

3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
3,19

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

БАЛИ

Біг на 100 м, хв,
сек

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

Особи жіночої статі

Підтягування
на перекладині,
разів

БАЛИ

Особи чоловічої статі

50
49
48
47
46
45
44
43
42
41

45
Біг на 3 км, хв,
сек

Біг на 2 км, хв,
сек

Біг на 1 км, хв,
сек

Комплексна
силова вправа,
разів

Біг на 100 м, хв,
сек

Біг на 1 км, хв,
сек

№3

№ 14

№8

№9

№ 10

№7

№ 14

№ 10

20
19
18
17
16
15

13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,2
17,4
17,6
17,8

12,00
12,05
12,10
12,15
12,20
12,25
12,30
12,35
12,40
12,45
12,50
12,55
13,00
13,05
13,10
13,15
13,20
13,25
13,30
13,35
13,40
13,45
13,50
13,55
14,00
14,10
14,20
14,30
14,40
14,50
15,00
15,10
15,20
15,30
15,40
15,50
16,00
16,10
16,20
16,30

7,35
7,40
7,45
7,50
7,55
8,00
8,05
8,10
8,15
8,20
8,25
8,30
8,35
8,40
8,45
8,50
8,55
9,00
9,05
9,10
9,15
9,20
9,25
9,30
9,35
9,40
9,45
9,50
9,55
10,00
10,05
10,10
10,15
10,20
10,25
10,30
10,35
10,40
10,45
10,50

3,20
3,22
3,24
3,26
3,28
3,30
3,32
3,34
3,36
3,38
3,40
3,45
3,50
3,55
4,00
4,04
4,08
4,12
4,16
4,20
4,24
4,28
4,32
4,36
4,40
4,44
4,48
4,52
4,56
5,00
5,10
5,20
5,30
5,40
5,50
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40

60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
7
4

15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4

3,45
3,48
3,51
3,54
3,57
4,00
4,04
4,08
4,12
4,16
4,20
4,24
4,28
4,32
4,36
4,40
4,44
4,48
4,52
4,56
5,00
5,05
5,10
5,15
5,20
5,25
5,30
5,35
5,40
5,45
5,50
5,55
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
7,00
7,10

–
14

–
13

–
12
11

–
10

–
9

–
8

–
7

–
6

–
5

–
–
4

–
–
3

–
–
2

–
–
1

–
–

БАЛИ

Біг на 100 м, хв,
сек

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Особи жіночої статі

Підтягування
на перекладині,
разів

БАЛИ

Особи чоловічої статі

40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників складається із суми
балів за виконання всіх призначених для перевірки вправ i визначається
відповідно до таблиці нормативів оцінки фізичної підготовленості (табл. 3).
Таблиця 3
Мінімальний
Оцінка з трьох вправ
пороговий
відмінно добре задовільно
рівень
Особи офіцерського складу друга вікової групи (до 30 років)
1 категорії
14
95
85
70
2 категорії
13
90
80
65
Особи офіцерського складу третя вікової групи (до 35 років)
1 категорії
13
90
80
65
2 категорії
12
85
75
60
Особи офіцерського складу четверта вікової групи (до 40 років)
1 категорії
12
85
75
60
2 категорії
11
80
70
55
3 категорії
10
75
65
50
Особи офіцерського складу п’ята вікової групи (до 45 років)
1 категорії
10
80
70
55
2 категорії
9
75
65
50
3 категорії
8
70
60
45
Особи офіцерського складу шоста вікової групи (до 50 років)
1 категорії
9
75
65
50
2 категорії
8
70
60
45
3 категорії
7
65
55
40
Для військовослужбовців жіночої статі
друга вікова група (до 30
13
75
65
50
років)
третя вікова група (до 35
12
70
60
45
років)
четверта вікова група
11
65
55
40
(до 40 років)
п’ята вікова група (до 45
10
60
50
35
років)
шоста вікова група
–
55
45
30
(понад 45 років)
Категорії
військовослужбовців

У кожній вправі визначено мінімальний пороговий рівень. За
невиконання порогового рівня у будь-якій вправі вступник з фізичної
підготовленості оцінюється “незадовільно”.
Загальний рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється за 100бальною 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
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105
100
95
89
і вище і вище і вище і вище
100-104 95-99 90-94 85-89

85
і вище
80-84

80
і вище
75-79

75
70
60
і вище і вище і вище
70-74 65-69 55-59

95-99

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

50-54

90-94

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

45-49

85-89

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

40-44

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

35-39

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

30-34

70-74

65-69

60-64

55-59
50-54
45-49
Недостатня сума балів

40-44

35-39

25-29

Оцінка загальної фізичної
підготовленості (НФП - 2014)

жінки
(6 вікова група)

7 вікова група / 3 категорія
Жінки (5 вікова група)

6 вікова група / 1 категорія
5 вікова група / 2категорія
4 вікова група / 3категорія
жінки (2 вікова група)
7 вікова група / 1 категорія 6
вікова група/ 2 категорія 5
вікова група / 3категорія
жінки (3 вікова група)
7 вікова група / 2 категорія
6 вікова група / 3 категорія
жінки (4 вікова група)

5 вікова група / 1 категорія
4 вікова група / 2категорія

4 вікова група / 1 категорія
3 вікова група / 2категорія

3 вікова група / 1 категорія
2 вікова група / 2категорія

2 вікова група / 1 категорія

Сума балів за виконання трьох вправ (НФП-2014)

95
5

Не виконання порогового рівня у трьох вправах

90
85
80

4

75
70

3

65
60
50

Не виконання порогового рівня в одній вправі
Не виконання порогового рівня у двох вправах

Рівень фізичної підготовленості
вступника (бали)

складання вступних випробувань та участі у конкурсі не допускаються.
Рішення приймальної комісії щодо відрахування таких вступників
оформляється окремим протоколом. Переведення у 100-бальну шкалу
здійснюється відповідно до табл. 4.
Таблиця 4
Визначення рівня фізичної підготовленості вступника

2

40
20
0
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