
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Н А К А З 
 

   27.12.2019        № 1018-32    м. Київ 

 

 

Про  правила  прийому  громадян  України 

до Військового інституту для проходження 

військової     підготовки     за     програмою 

підготовки   офіцерів  запасу  у  2020  році 

 

 

 

З метою проведення конкурсного відбору серед здобувачів вищої 

освіти факультетів (інститутів) Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, інших закладів вищої освіти та громадян України, 

які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 “Про 

затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих 

навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами) 

та спільного наказу Міністерства оборони України і Міністерства освіти і 

науки України від 14.12.2015 № 719/1289 “Про затвердження Інструкції 

про організацію військової підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу”(зі змінами) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Правила прийому громадян України до Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу у 2020 році (додаток 1). 

 

2. Директорам інститутів (коледжів), деканам факультетів 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

організувати інформування здобувачів вищої освіти щодо правил 

прийому на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та 

прийняття заяв від здобувачів вищої освіти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (додаток 2), здобувачів вищої освіти 

інших закладів вищої освіти (додаток 3) та громадян України на 

проходження військової підготовки, згоди на збір та обробку персональних 

даних (додаток 5), довідок про придатність до військової служби, які 

видані військовим комісаріатом, ксерокопій приписних свідоцтв, 

ідентифікаційних номерів та перших сторінок паспортів громадянина 

України; 



до 30.03.2020 подати до Військового інституту (в електронному та 

друкованому вигляді) завірені печаткою списки здобувачів вищої освіти, 

які виявили бажання проходити військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу (додатки 6, 7). До списку додати заяви 

здобувачів вищої освіти на проходження військової підготовки, ксерокопії 

приписних свідоцтв, ідентифікаційних номерів та перших сторінок 

паспортів громадянина України. 

 

3. Начальнику Військового інституту організувати проведення 

конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки за 

програмою офіцерів запасу з 06.04.2020 по 30.06.2020 згідно з графіками 

(додатки 8, 9, 10). 

Громадянам, які з поважних причин не змогли пройти вступні 

випробування у вищевказаний термін, дозволити, як виняток, проходження 

вступних випробувань до 30.07.2020 за окремим графіком. 

 

4. Зарахування громадян для проходження військової підготовки за 

програмою офіцерів запасу здійснювати наказом згідно з Правилами 

прийому (додаток 1) та спільного наказу Міністерства оборони України і 

Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 “Про 

затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян 

України за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами). 

 

5. Начальнику Військового інституту організувати ознайомлення 

громадян з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком). 

 

6. Списки осіб, які рекомендовані до зарахування для проходження 

військової підготовки за програмою офіцерів запасу, складаються на 

підставі планових показників набору відповідно до наказу Міністерства 

оборони України. 

 

7. Громадянам України протягом двох тижнів з дня зарахування, 

прибути до Військового інституту (кімната № 203) для укладання 

відповідних контрактів про військову підготовку. 

 

8. Начальнику факультету післядипломної освіти: 

до 20.08.2020 підготувати проект наказу про зарахування громадян 

України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу; 

до 28.08.2020 розробити графік відвідування громадянами України 

занять з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в 

2020/2021 навчальному році та надіслати його директорам інститутів, 

деканам факультетів університету та ректорам ЗВО, здобувачі вищої 

освіти яких проходять військову підготовку за програмою підготовки 

офіцерів запасу у Військовому інституті. 

 

9. Директорам інститутів, деканам факультетів університету при 

складанні розкладу занять в інститутах та на факультетах забезпечити 



безумовне надання можливості здобувачам вищої освіти проходження 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу методом 

військового дня (6–7 годин – навчальні заняття, 2–3 години – самостійна 

робота студентів). 

На час вступних випробувань здобувачів вищої освіти звільнити від 

навчальних занять на факультетах (в інститутах). 

 

10. Начальнику Військового інституту спланувати проведення 

військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу наступним чином: 

термін проходження військової підготовки за програмою офіцерів 

запасу – методом військового дня протягом двох навчальних років; 

підсумковий контроль організувати: 

залік – 1-ий, 2-ий, 3-ій семестри; 

семестровий екзамен – 4-ий семестр; 

комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної 

військово-професійної підготовки та тактичної медицини провести 

після опанування теоретичної складової первинної військово-

професійної підготовки та тактичної медицини; 

навчальний збір провести по закінченню другого року навчання; 

випускний екзамен – після закінчення навчального збору. 

 

11. Контроль за виконанням покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи Бугрова В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

 

Правила прийому 

громадян України до Військового інституту для проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу у 2020 році 

 

1. Військовий інститут Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка відповідно до Постанов Кабінету Міністрів України від 

01.02.2012 № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової 

підготовки студентів закладів вищої освіти за програмою підготовки 

офіцерів запасу” (зі змінами) та спільного наказу Міністерства оборони 

України і Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 

“Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі змінами), 

здійснює військову підготовку громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу. План набору громадян України за військово-обліковими 

спеціальностями щорічно визначається наказом Міністерства оборони 

України. 

 

2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять 

громадяни України (далі — громадяни), які мають або здобувають ступінь 

вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом 

здоров’я та морально-діловими якостями. 

 

3. Громадяни України, які виявили бажання проходити військову 

підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, подають наступні 

документи: 
 

— громадяни України, які здобувають ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра: заяву на ім'я декана факультету (директора інституту, ректора 

ЗВО) (додатки 2, 3), згоду на збір та обробку персональних даних   

(додаток 5) разом із довідкою про придатність до військової служби, яка 

видана військовим комісаріатом та копіями посвідчення про приписку до 

призовної дільниці (для осіб чоловічої статі), першої сторінки паспорта 

громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків; 

— громадяни України, які мають ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра: заяву на ім'я голови відбіркової комісії (додаток 4), згоду на 

збір та обробку персональних даних (додаток 5) разом із довідкою про 

придатність до військової служби, яка видана військовим комісаріатом та 

копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб 

чоловічої статі), першої сторінки паспорта громадянина України, довідки 



про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, документа про вищу освіту та додатка до нього; 
 

Заява містить 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 або той, що здобувається громадянином, 

ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію; 

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я; 

інформація про проходження військової служби; 

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та 

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

проходження військової підготовки; 

номер контактного телефону. 

 

4. Придатність громадянин до військової служби за станом здоров’я 

визначається на підставі довідки виданою військово-лікарською комісією 

відповідно до “Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України”, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 

серпня 2008 року № 402 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 14 листопада 2008 року за № 1109/15800. 

Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних 

(міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем 

перебування на військовому обліку (реєстрації). 

Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за 

результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями 

військових комісаріатів за місцем проживання (навчання). 

Медичний огляд проводиться за направленням від Військового 

інституту. 

 

5. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову 

комісію, склад якої затверджується ректором Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

 

6. Під час проходження конкурсного відбору кандидат для 

проходження військової підготовки повинен мати при собі паспорт 

громадянина України. Без наявності зазначеного документа він не 

допускається до участі в конкурсному відборі. 

 

7. Конкурсний відбір громадян включає: 

оцінку рівня успішності навчання громадян; 

психологічне обстеження громадян; 

оцінку рівня засвоєння громадянами програми допризовної 

підготовки; 

оцінку рівня фізичної підготовки громадян. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08


Рейтинг вступника відповідає сумі балів, набраних при оцінці рівня 

допризовної підготовки та рівня успішності громадянина під час навчання 

у вищому навчальному закладі. 

 

Рейтинг вступника обчислюється за формулою: P = Рдп + Ру, 

де Рдп  сума балів, набраних при оцінці рівня допризовної 

підготовки; 

Ру  рівень успішності громадян. 

 

Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в 

балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО за 

семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як 

середнє арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти 

оцінок, переведених у 100-бальну шкалу. 

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають 

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і 

визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих 

громадянином оцінок із додатка до документа про вищу освіту, 

переведених у 100-бальну шкалу. 

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних 

дисциплін визначені за ECTS-рейтингом (А - Е), переведення у 100-бальну 

шкалу здійснюється таким чином: 

 

 

 

ECTS-рейтинг 100-бальна шкала 

A 90 

B 80 

C 65 

D 55 

E 50 

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних 

дисциплін визначені за 4-бальною шкалою, переведення у 100-бальну 

шкалу здійснюється таким чином: 

 

 

 



Оцінка у 4-бальній шкалі 100-бальна шкала 

відмінно (5) 90 

добре (4) 75 

задовільно (3) 60 

 

Громадянам, яким у поданих ними документах оцінки з навчальних 

дисциплін визначені за 2-бальною шкалою, переведення у 100-бальну 

шкалу здійснюється таким чином: 

 

Оцінка у 2-бальній шкалі 100-бальна шкала 

зараховано 60 

 

8. Психологічне обстеження громадян для навчання за програмою 

підготовки офіцерів запасу здійснюється 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 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909. 

Професійний психологічний відбір громадян здійснюється 

відповідними фахівцями ВВНЗ (ВНП), які входять до складу підкомісії з 

професійного психологічного відбору. 

Психологічне обстеження базується на аналізі індивідуально-

психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявленні 

осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями 

найбільшою мірою відповідають вимогам конкретної спеціальності.  

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня 

нервово-психiчної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. 

Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості громадян 

використовуються методики “Характерологічні акцентуації особистості – 

нервово-психічна нестабільність” (ХАО-НПН) та “Психодіагностичний 

тест” (ПДТ). 

Для оцінки спроможності до навчання громадян базовою основою є 

показники тесту “Матриці прогресивні Равена”. 

Індивідуальні психологічні якості громадянина оцінюються як 

“пройшов професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 

психологічний відбір”.  

Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних 

якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали 

менше 35 балів (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання 

становить 70 балів) за методикою спроможності до навчання, вважаються 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re16909?ed=2009_07_09&an=18
https://ips.ligazakon.net/document/view/re16909?ed=2009_07_09&an=18


такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, із числа 

кандидатів для вступу у Військовий інститут відраховуються.  

 

9. Рівень знань громадян з допризовної підготовки оцінюється 

шляхом проведення тестування, яке складається з двох частин: теоретичної 

(5 завдань у письмовій формі) та практичної (5 завдань з практичного 

виконання нормативів (прийомів)) (додаток 11). Кількість балів за кожне 

завдання тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів - 100. 

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за 

наступними розділами програми навчального предмету “Захист Вітчизни”, 

що вивчається в загальноосвітній школі: 

Збройні Сили України на захисті Вітчизни; 

статути Збройних Сил України; 

вогнева підготовка; 

тактична підготовка; 

основи військової топографії. 

Тестове завдання складається з п’яти завдань по десять питань у 

кожному. Усього – 50 питань. Вступникам надається можливість вибрати 

правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах. Правильна 

відповідь на одне питання оцінюється в 1 бал. Максимальна                

оцінка – 50 балів. 
 

Перевірка практичної частини випробування з допризовної 

підготовки складається з виконання прийомів стройової підготовки на 

плацу. Під час складання підлягають оцінці п’яти основних завдань, а 

саме: 

стройове положення та вихід зі строю; 

повороти на місці; 

рух стройовим кроком; 

повороти під час руху; 

підхід до начальника відхід від нього та повернення до строю. 
 

Порядок виконання кожного завдання оцінюється: 

у десять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, впевнено 

та в суворій відповідності до вимог Стройового статуту; 

у дев’ять балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог 

Стройового статуту, але недостатньо чітко; 

у вісім балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, відповідно 

до вимог Стройового статуту, але при цьому була допущена одна помилка; 

у сім балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог 

Стройового статуту, але недостатньо чітко, з напругою та при його 

виконанні була допущена одна помилка; 

у шість балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог 

Стройового статуту, але недостатньо чітко та при його виконанні було 

допущено дві та більше помилок; 

у п’ять балів, якщо прийом виконаний із порушенням вимог 

стройового статуту або допущено дві та більше помилок. 
 



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

балів) максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів 

на зарахування для проходження військової підготовки. 

 

10. Рівень фізичної підготовки громадян визначається за 

результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до наказу 

Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил 

України від 11.02.14 № 35 “Про затвердження Тимчасової настанови з 

фізичної підготовки у Збройних Силах України”, введеного в дію наказом 

Міністра оборони України від 05.03.2015 № 105. 

Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для 

проходження військової підготовки проводиться після їх медичного 

огляду. 
 

Випробування проводиться за трьома вправами: чоловіки  біг на 

100 м, підтягування на перекладині, біг на 1 км; жінки  біг на 100 м, 

комплексна силова вправа, біг на 1 км. Результати випробування 

подаються до відбіркової комiсiї для визначення фізичної придатності 

кандидата до навчання. 

Усі вправи, призначені для перевірки, виконуються згідно з 

встановленим планом-графіком, затвердженим начальником Військового 

інституту, протягом одного дня. Для виконання вправ надається одна 

спроба. Повторне виконання фізичних вправ із метою підвищення оцінки 

не дозволяється. Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: 

вправи на швидкість, силові вправи, вправи на загальну витривалість. В 

окремих випадках послідовність виконання вправ може бути змінена. 
 

Оцінка фізичної підготовки громадян відбірковою комісією 

визначається як “залік” або “незалік”. Для отримання оцінки “залік” 

кандидату на навчання необхідно набрати суму від 35 до 70 балів згідно 

таблиці нарахування балів (додаток 12). 
 

Кандидат на навчання оцінюється як “незалік”, якщо: 

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів; 

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

будь-якої причини; 

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість. 

Кандидати на навчання, які отримали за вступні випробування з 

фізичної підготовки оцінку “незалік”, зарахуванню не підлягають. 

Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки кандидат повинен 

пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної 

контрольної вправи. Без наявності зазначеного документа громадянин не 

допускається до виконання контрольних вправ. 

Форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на 

навчання  спортивна. 

 

11. Громадяни, які успішно витримали конкурсний відбір, 

зараховуються до Військового інституту за конкурсом за окремими 



військово-обліковими спеціальностями відповідно до кількості набраних 

балів згідно з рейтингом і укладають з Київським національним 

університетом імені Тараса Шевченка контракти в порядку, визначеному 

Постановами Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 “Про 

затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів 

закладів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу” (зі 

змінами) Міністерства оборони України і Міністерства освіти і науки 

України від 14.12.2015 № 719/1289 “Про затвердження Інструкції про 

організацію військової підготовки громадян України за програмою 

підготовки офіцерів запасу” (зі змінами). 

Список осіб, які рекомендовані до зарахування, складається на 

підставі планових показників набору, визначених у наказі Міністерства 

оборони України. 

 

12. Громадяни, які не пройшли хоча б одне з випробувань до здачі 

наступних випробувань не допускаються. 

 

13. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору 

розглядає апеляційна комісія.  

Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна 

подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового 

випробування  не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

оцінки за випробування. 

Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не 

допускається. 

З порядком подання і розгляду апеляцій громадяни повинні бути 

ознайомлені до початку конкурсного відбору. 

 

14. Усі питання щодо проведення вступних випробувань 

громадянами України, які виявили бажання проходити військову 

підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу, вирішує відбіркова 

комісія Військового інституту Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

Зразок  заяви  здобувача вищої освіти 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

 

Декану (директору) 

_______________________________  
                    (назва факультету, інституту) 

здобувача вищої освіти 

_______ (курсу) ___________ (групи) 

форма навчання 

спеціальність____________________ 
                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________ 
                       (контактний телефон) 

 

 

Заява 

 

 Прошу Вашого дозволу на включення мене до списку кандидатів для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу у Військовому інституті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з метою задоволення особистої потреби в 

отриманні  додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного 

виконання військового обов’язку в запасі та для майбутньої професійної 

діяльності.  

За станом здоров`я придатний до навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу. З правилами прийому до Військового інституту для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

 

__________                                     _____________        ___________________ 
        (дата)                                                                         (підпис)                              (прізвище, ініціали) 

 

 

 



Додаток 3 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

Зразок  заяви  здобувача вищої освіти 

іншого закладу вищої освіти  

 

 

Ректору (директору, президенту) 

_______________________________  
                               (назва ЗВО) 

здобувача вищої освіти 

_______ (курсу) ___________ (групи) 

форма навчання 

спеціальність___________________ 

_______________________________ 
                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________ 
                       (контактний телефон) 

 

 

 

Заява 

 

 Прошу Вашого дозволу на включення мене до списку кандидатів для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу у Військовому інституті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з метою задоволення особистої потреби в 

отриманні  додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного 

виконання військового обов’язку в запасі та для майбутньої професійної 

діяльності.  

За станом здоров`я придатний до навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу. З правилами прийому до Військового інституту для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

 

__________                                   _____________          ___________________ 
        (дата)                                                                            (підпис)                              (прізвище, ініціали) 

 

 



Додаток 4 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

Зразок  заяви  громадян України, 

які мають ступінь вищої освіти 

не нижче бакалавра 

 

 

Голові відбіркової комісії 

_______________________________  
 

_______________________________ 
                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________ 
                       (контактний телефон) 

 

 

 

 

Заява 

 

 Прошу Вашого дозволу на включення мене до списку кандидатів для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу у Військовому інституті Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка з метою задоволення особистої потреби в 

отриманні  додаткових знань, умінь та навичок, необхідних для належного 

виконання військового обов’язку в запасі та для майбутньої професійної 

діяльності.  

За станом здоров`я придатний до навчання за програмою підготовки 

офіцерів запасу. З правилами прийому до Військового інституту для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати. 

 

 

__________                                   _____________          ___________________ 
        (дата)                                                                         (підпис)                              (прізвище, ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

 
ЗГОДА 

на збір та обробку персональних даних 

 

Я,____________________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

(народився(лася)  ___   __________ _______ року, паспорт  серії  ___ №_________, 
виданий________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________)  

 

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 

від 1 червня 2010 року № 2297-VІ, надаю згоду Військовому інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (далі – ВІКНУ) та Міністерству оборони 

України на обробку  моїх персональних даних (ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, місце 

навчання/роботи тощо), паспортні дані та/або дані свідоцтва про народження, у т.ч. громадянство, 

дані про особисті документи у сфері освіти (документи про освіту, студентські (учнівські) квитки 

тощо); дані про навчальні заклади, до яких вступали та у яких навчались, форма навчання; дані 

про зарахування, переведення, відрахування, особисті відомості (вік, стать, освіта, 

спеціальність/напрям, кваліфікація, професія, право на пільги встановлені законодавством, 

відомості про військовий облік), запис зображення (фото) тощо, у картотеках та/або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних студентів ВІКНУ з метою 

ведення кадрового діловодства, у тому числі у зв’язку з отриманням освіти, підготовки відповідно 

до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань персоналу, а 

також внутрішніх документів ВІКНУ з питань реалізації визначених законодавством прав та 

обов’язків у сфері військової освіти і соціального захисту, забезпечення потреби фізичних та 

юридичних осіб, у т.ч. замовлення, виготовлення, обліку та видачі документів тощо, відповідно до 

законодавства. 

Мої персональні дані, на обробку яких надано цю згоду, можуть бути передані третім особам 

тільки у випадках, передбачених законодавством України. Передача моїх персональних даних 

третім особам у випадках, не передбачених законодавством України, здійснюється тільки за 

погодженням зі мною.  

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати в найкоротший термін до ВІКНУ 

уточнену інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх нових 

особистих даних до бази персональних даних студентів, які проходять військову підготовку за 

програмою офіцерів запасу за контрактом. 
 

«____» ____________ 20___ року,  _______________________  (_____________________________________) 

                                                                                                                (Підпис)                                                                                              (Ініціали та прізвище) 

 

Особу та підпис ____________________________________________ перевірено особою, 

уповноваженою закладом вищої освіти на таку 

перевірку:________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (посада)  

__________________________________________________________ ______________________       М.П. 
 



Додаток 6 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

 

 

 

 

Зразок списку осіб 

від декана (директора) факультету або інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

  

 

 

 Начальнику Військового інституту   

Кутовий штамп факультету    Київського національного університету        

(інституту)                        імені Тараса Шевченка 

Вих. № _______                      

                    

 

 

 

 

 

 Надсилаємо Вам списки здобувачів вищої освіти 

________________________________________________________________ 
    (назва  факультету або інституту) 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які за 

своїми моральними та діловими якостями, станом здоров’я  можуть бути 

рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою 

підготовки офіцерів запасу. 

 

 

 

Додаток: Список здобувачів вищої освіти ____________________________, 
        (назва  факультету або інституту) 
які рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою 

підготовки офіцерів запасу на ___ аркушах (дискета). 

 

 

Декан (директор) __________________________________  ______________ 
                                                               (назва  факультету або інституту)                               (підпис)     



Список 

здобувачів вищої освіти ______________________________________________ ,  

                                                                                                                                 (назва факультету (інституту) 

які рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Дата 

народження 
Курс 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Форма 

навчання 

Придатність до 

військової служби 

Рейтинг 

успішності за 

попередні 

семестри 

(ECTS) 

Примітки 

1 Лисенко Олексій Петрович 15.05.1995 2 міжнародний бізнес денна 
придатний до 

військової служби 
A  

2 Петров Іван Іванович 25.10.1994 3 переклад денна 
придатний до 

військової служби 
C  

         

Разом: 2 (два) студенти         

 

 

Декан факультету (директор інституту)                        ________        __________________________  
                                                                                                                  (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 
____________ 
           (дата) 

 

(ПЕЧАТКА) 
       



Додаток 7 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 

 

Зразок списку осіб 

від ректора (президента, директора) 

іншого закладу вищої освіти 

  

 

 

Начальнику Військового інституту   

Кутовий штамп ЗВО          Київського національного університету       

                              імені Тараса Шевченка 

Вих. № _______ 

 

 

 

 

 

 Надсилаємо Вам списки здобувачів вищої освіти 

________________________________________________________________, 
                   (назва  ЗВО) 
які за своїми моральними та діловими якостями, станом здоров’я можуть 

бути рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою 

підготовки офіцерів запасу. 

 

 

 

Додаток: Список здобувачів вищої освіти 

_____________________________________________________________, які  
                             (назва  ЗВО) 
рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою 

підготовки офіцерів запасу на ___ аркушах (дискета). 

 

 

 

Ректор (президент, директор) ______________________________  ________ 
                                                                                                          (назва  ЗВО)                                        (підпис)       



Список 

здобувачів вищої освіти ________________________________________________________________ ,  

                                                                                                                                                                    (назва ЗВО) 

які рекомендовані для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім`я, 

по батькові 

Дата 

народження 
Курс 

Напрям підготовки 

(спеціальність) 

Форма 

навчання 

Придатність до 

військової служби 

Рейтинг 

успішності за 

попередні 

семестри 

(ECTS) 

Примітки 

1 Лисенко Олексій Петрович 15.05.1995 2 міжнародний бізнес денна 
придатний до 

військової служби 
A  

2 Петров Іван Іванович 25.10.1994 3 переклад денна 
придатний до 

військової служби 
C  

         

Разом: 2 (два) студенти         

 

 

Ректор (президент, директор)                      __________        _______________________________  
                                                                                                                   (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 
____________ 
           (дата) 

 

(ПЕЧАТКА) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 
 

Графік 

конкурсного відбору здобувачів вищої освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка для проходження 

військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 
 

№ 

з/п 
Інститути, факультети 

Перевірка наявності 

документів 

Психологічне 

обстеження 

Перевірка рівня 

допризовної 

підготовки 

Перевірка рівня 

фізичної 

підготовки 

дата час місце дата час місце дата час місце дата час місце 

1.  Філософський факультет 06.04 09.00 плац 13.04 09.00 плац 21.04 09.00 плац 12.05 09.00 плац 

2.  Інститут журналістики 06.04 09.00 плац 13.04 09.00 плац 21.04 09.00 плац 12.05 09.00 плац 

3.  Історичний факультет 06.04 09.00 плац 13.04 09.00 плац 21.04 09.00 плац 12.05 09.00 плац 

4.  Факультет психології 06.04 09.00 плац 13.04 09.00 плац 21.04 09.00 плац 12.05 09.00 плац 

5.  Факультет соціології 06.04 09.00 плац 13.04 09.00 плац 21.04 09.00 плац 12.05 09.00 плац 

6.  Інститут філології 06.04 
09.00, 

15.00 
плац 13.04 

09.00, 

15.00 
плац 21.04 

09.00, 

15.00 
плац 12.05 

09.00, 

15.00 
плац 

7.  Геологічний факультет 06.04 15.00 плац 13.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 

8.  Географічний факультет 06.04 15.00 плац 13.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 

9.  Хімічний факультет 06.04 15.00 плац 13.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 

10.  Інститут біології 06.04 15.00 плац 13.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 

11.  Інститут високих технологій 06.04 15.00 плац 13.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 

12.  
Факультет інформаційних 

технологій 
07.04 09.00 плац 14.04 09.00 плац 22.04 09.00 плац 13.05 09.00 плац 

13.  Механіко-математичний факультет 07.04 15.00 плац 14.04 15.00 плац 22.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 

14.  Фізичний факультет 07.04 15.00 плац 14.04 15.00 плац 22.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 

15.  Факультет кібернетики 07.04 15.00 плац 15.04 15.00 плац 22.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 

16.  Радіофізичний факультет 07.04 15.00 плац 15.04 15.00 плац 22.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 

17.  Інститут міжнародних відносин 08.04 15.00 плац 16.04 15.00 плац 23.04 15.00 плац 14.05 15.00 плац 

18.  Юридичний факультет 09.04 15.00 плац 21.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 18.05 15.00 плац 



№ 

з/п 
Інститути, факультети 

Перевірка наявності 

документів 

Психологічне 

обстеження 

Перевірка рівня 

допризовної 

підготовки 

Перевірка рівня 

фізичної 

підготовки 

дата час місце дата час місце дата час місце дата час місце 

19.  Економічний факультет 13.04 15.00 плац 22.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 19.05 15.00 плац 

Резервні дні для вступних випробувань 

14, 15. 

04 

09.00, 

15.00 
плац 

23, 27. 

04 

09.00, 

15.00 
плац 

14, 18. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

20, 21. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

25, 26. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

27, 28. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

09, 10. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

16, 17. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

10, 11. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

15, 16. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

17, 18. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

22, 23. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9 до наказу  

ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

Графік 

конкурсного відбору здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти для проходження військової підготовки 

за програмою підготовки офіцерів запасу 

№ 

з/п 
Навчальні заклади 

Перевірка наявності 

документів 

Психологічне 

обстеження 

Перевірка рівня 

допризовної  

підготовки 

Перевірка рівня  

фізичної  

підготовки 

дата час місце дата час місце дата час місце дата час місце 

1.  
Київський національний 

лінгвістичний університет 
16.04 15.00 плац 28.04 15.00 плац 19.05 15.00 плац 25.05 15.00 плац 

2.  Академія адвокатури України 21.04 15.00 плац 29.04 15.00 плац 20.05 15.00 плац 26.05 15.00 плац 

3.  Фінансово-правовий коледж 22.04 15.00 плац 12.05 15.00 плац 21.05 15.00 плац 27.05 15.00 плац 

4.  
Національний університет “Києво-

Могилянська академія” 
23.04 15.00 плац 13.05 15.00 плац 25.05 15.00 плац 28.05 15.00 плац 

5.  Інші ЗВО 27.04 15.00 плац 14.05 15.00 плац 26.05 15.00 плац 01.06 15.00 плац 

Резервні дні для вступних випробувань 

28, 29. 

04 

09.00, 

15.00 
плац 

18, 19. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

27, 28. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

02, 03. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

25, 26. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

27, 28. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

09, 10. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

16, 17. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

10, 11. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

15, 16. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

17, 18. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

22, 23. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

 

 



Додаток 10 до наказу  

ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 
 

Графік 

конкурсного відбору громадян України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, для проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 
 

 

Перевірка наявності 

документів кандидатів 

до навчання 

Психологічне 

обстеження 

Перевірка рівня 

допризовної  

підготовки 

Перевірка рівня  

фізичної  

підготовки 

дата час місце дата час місце дата час місце дата час місце 

Основні дні для вступних випробувань 12.05 
09.00, 

15.00 
плац 20.05 

09.00, 

15.00 
плац 01.06 

09.00, 

15.00 
плац 04.06 

09.00, 

15.00 
плац 

Резервні дні для вступних випробувань 

13 05 
09.00, 

15.00 
плац 21.05 

09.00, 

15.00 
плац 02.06 

09.00, 

15.00 
плац 10.06 

09.00, 

15.00 
плац 

25, 26. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

27, 28. 

05 

09.00, 

15.00 
плац 

09, 10. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

16, 17. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

10, 11. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

15, 16. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

17, 18. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

22, 23. 

06 

09.00, 

15.00 
плац 

 

 

 



Додаток 11 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 

 
 

Перелік питань 

теоретичної частини випробування 

з допризовної підготовки 

 

Розділ 1. Збройні Сили України на захисті Вітчизни 

 

1. Як називається сукупність керівних принципів, воєнно-політичних, 

воєнно-стратегічних, воєнно-економічних і військово-технічних поглядів на 

забезпечення воєнної безпеки держави? 

2. На основі яких державних документів організовуються та функціонують 

Збройні Сили України? 

3. Хто здійснює загальне керівництво Збройними Силами України? 

4. Хто здійснює безпосереднє керівництво Збройними Силами України? 

5. Ким затверджено Військові статути Збройних Сил України? 

6. Коли були створені Збройні Сили України? 

7. Призначення Збройних Сил України. 

8. Види Збройних Сил України та їх призначення. 

9. Структура Повітряних Сил України. 

10. Структура Військово-Морських сил України. 

11. Структура Сухопутних військ. 

12. З кого складається особовий склад Збройних Сил України? 

13. Походження Військової присяги, Бойового прапора та інших відзнак 

України. Коли відзначається святкування дня Державного прапора України? 

14. Хто повинен приймати Військову присягу на вірність Українському 

народові? 

15. Хто має право проходити військову підготовку за програмою підготовки 

офіцерів запасу? 

16. Види військової служби в Україні. 

17. У якому віці громадяни України можуть бути призвані на військову 

службу? 

18. Як називалось постійне регулярне військо періоду Київської Русі? 

19. Скільки походів на Болгарію здійснив князь Святослав Хоробрий? 

20. У якому році було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ? 

21. У якому році було створено Українську повстанську армію? 

22. У якому році була розпочата Друга світова війна? 

23. Дата закінчення Другої світової війни. 

24. Що слід розуміти під поняттям “сектор безпеки і оборони”? 

25. Що слід розуміти під поняттям “національна безпека України”? 

26. Що таке міжнародне гуманітарне право? 



27. Хто приймає рішення про використання українських збройних 

формувань у складі миротворчих сил ООН? 

 

Розділ 2. Статути Збройних Сил України 

 

1. Військові звання Збройних Сил України. 

2. Військовослужбовці та стосунки між ними. 

3. Що таке підрозділ? 

4. Що таке військова частина? 

5. Хто такі прямі начальники? 

6. Хто такі безпосередні начальники? 

7. Кому повинен  доповісти військовослужбовець про виконання 

отриманого наказу? 

8. Що визначає старшинство одного військовослужбовця по відношенню 

до іншого військовослужбовця згідно з вимогами Статуту внутрішньої 

служби? 

9. Коли і де не віддається військове вітання? 

10. Хто з військовослужбовців за рівних посад може бути старшим? 

11. Хто з військовослужбовців із рівним званням може бути старшим? 

12. При зустрічі військовослужбовців на вулиці або в приміщенні у 

званнях “капітан” і “майор” хто першим повинен віддати військове 

вітання? 

13. Як звертаються військовослужбовці до старшого начальника в 

присутності безпосереднього начальника? 

14. Хто має право звільнити солдатів і сержантів із розташування роти? 

15. Хто веде порядок звільнення військовослужбовців у відділенні? 

16. Що таке розпорядок дня військової частини? 

17. Яку зачіску дозволяється мати військовослужбовцям строкової 

служби? 

18. Що таке добовий наряд? 

19. Призначення добового наряду військової частини. 

20. Склад добового наряду роти. 

21. Хто може бути призначений черговим роти? 

22. Кому підпорядковується добовий наряд роти? 

23. Кому доповідає черговий роти про прибуття до роти командира 

полку? 

24. Що повинен робити днювальний роти, коли до роти прибувають 

офіцери або прапорщики інших підрозділів? 

25. Як встановлюються ліжка в спальному приміщенні роти? 

26. Що таке ранковий огляд? 

27. Що підлягає перевірці під час проведення ранкового огляду? 

28. Що таке вечірня перевірка? 

29. Що відбувається на вечірній перевірці? 

30. Що таке військова дисципліна? 

31. Яку відповідальність несе військовослужбовець за вчинене 

правопорушення? 

32. Що таке заохочення? 



33. Що таке стягнення? 

34. Що таке варта? 

35. Хто такий вартовий? 

36. Хто такий чатовий? 

37. Що забороняється чатовому? 

38. Кому підпорядковується чатовий? 

39. Що таке пост? 

40. Хто має право змінити або зняти чатового? 

41. При виникненні пожежі на посту як повинен діяти чатовий? 

42. Що повинен робити чатовий у разі раптового захворювання? 

43. У яких випадках чатовим застосовується зброя без попередження? 

44. Які команди та в якій послідовності застосовуються до осіб, які 

наближаються до посту? 

 

Розділ 3. Вогнева підготовка 
 

1. Що таке постріл?  

2. На скільки періодів поділяється постріл? 

3. Що таке калібр? 

4. Що таке початкова швидкість кулі? 

5. Що таке прицільна відстань? 

6. Що таке бойова швидкострільність? 

7. Що таке темп стрільби? 

8. Що таке траєкторія? 

9. Види траєкторії. 

10. Що таке прямий постріл? 

11. Що називається прикритим простором? 

12. Що називається “мертвим” простором? 

13. Що називається простором, що вражається? 

14. Що називається віддачею? 

15. Що таке куля? 

16. Що таке гільза? 

17. Для чого потрібен порох в патроні? 

18. Для чого потрібен капсуль в патроні? 

19. З чого складається патрон? 

20. Призначення автомата АК-74. 

21. Призначення ствола стрілецької зброї. 

22. Скільки нарізів у стволі автомата АК-74? 

23. Для чого потрібні нарізи в середині канала ствола стрілецької зброї?  

24. Призначення прицільних пристосувань стрілецької зброї. 

25. Призначення ствольної коробки автомата АК-74. 

26. Призначення кришки ствольної коробки автомата АК-74. 

27. Призначення зворотного механізму автомата АК-74. 

28. Призначення затворної рами автомата АК-74. 

29. Призначення затвора стрілецької зброї. 

30. Призначення ударно-спускового механізму автомата АК-74. 



31. Призначання багнета. 

32. Призначання шомпола. 

33. Призначання затворної рами з газовим поршнем. 

34. Призначення приклада автомата АК-74. 

35. Призначення магазина автомата АК-74. 

36. Скільки патронів можна розмістити в магазині автомата АК-74? 

37. Чи можна прицілюватися в мішень, якщо біля мішені знаходяться 

люди? 

38. Чи можна незаряджену зброю направляти на людей? 

39. Чи можна самостійно заряджати зброю? 

40. Чи можна самостійно розряджати зброю? 

 

Розділ 4. Тактична підготовка 

 

1. Що таке загальновійськовий бій? 

2. Види загальновійськового бою. 

3. Мета оборони. 

4. Мета наступу. 

5. Що називається атакою? 

6. Що називається контратакою? 

7. Що називається фронтом? 

8. Що називається флангом? 

9. Що називається тилом? 

10. Види маневру підрозділами. 

11. Що називається охватом? 

12. Що називається обходом? 

13. Що називається відходом? 

14. Види маневру вогнем. 

15. Що називається фронтальним вогнем? 

16. Що називається фланговим вогнем? 

17. Що називається перехресним вогнем? 

18. Що називається кинджальним вогнем? 

19. Що називається зосередженим вогнем? 

20. Що таке бойовий порядок підрозділу в загальновійськовому бою? 

21. Які бувають бойові порядки підрозділів у загальновійськовому бою? 

22. Які бувають бойові порядки підрозділів у наступі? 

23. Який інтервал між військовослужбовцями механізованого відділення 

під час наступу? 

24. Який інтервал між військовослужбовцями механізованого відділення 

під час оборони? 

25. Які бувають бойові порядки підрозділів в обороні? 

26. Що обороняє механізоване відділення? 

27. Що обороняє механізований взвод? 

28. Який фронт наступу механізованого відділення? 

29. Який фронт наступу механізованого взводу? 

30. Якщо танк знаходиться на відстані 10 метрів, яким видом зброї його 

можна знищити? 



31. Якщо танк знаходиться на відстані 100 метрів, яким видом зброї його 

можна знищити? 

32. Якщо танк знаходиться на відстані 300 метрів, яким видом зброї його 

можна знищити? 

33. Що таке бруствер окопу? 

34. Яка висота бруствера окопу для стрільби лежачи? 

35. Яка глибина окопу для стрільби лежачи? 

36. Яка висота бруствера окопу для стрільби стоячи? 

37. Яка глибина окопу для стрільби стоячи? 

38. З якою метою здійснюється переповзання на полі бою? 

39. З якою метою здійснюються дрібні перебіжки? 

40. Що є особистою зброєю солдата? 

 

Розділ 5. Основи військової топографії 

 

1. Що таке карта? 

2. Які карти бувають? 

3. Що називається масштабом карти? 

4. Що називається полюсом? 

5. Що називається паралеллю? 

6. Що називається меридіаном? 

7. Що називається екватором? 

8. Які існують сторони світу? 

9. Що називається компасом та його призначення? 

10. У який напрямок сторони світу постійно показує стрілка компаса? 

11. Що називається азимутом? 

12. Що називається зворотнім азимутом? 

13. Способи орієнтування. 

14. У напрямку якої сторони світу завжди покриває мох велике каміння, 

скелі, кору дерева? 

15. Що таке рельєф місцевості? 

16. Які рельєфи бувають? 
 

ЗАВДАННЯ 

для практичного виконання нормативів (прийомів) з допризовної 

підготовки 

 

1. Стройове положення та вихід зі строю; 

2. Повороти на місці; 

3. Рух стройовим кроком; 

4. Повороти під час руху; 

5. Підхід до начальника відхід від нього та повернення до строю. 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК 

стройових прийомів, команд та дій, що перевіряються 

з одиночної стройової підготовки, та найбільш  

характерні помилки при їх виконанні 

 

№ 

з/п 

Прийоми, 

команди, дії 

Помилки 

1 Стройове 

положення 

Носки ніг розвернуті не по лінії фронту та не на 

ширину стопи. Підбори не поставлені разом. 

Кисті рук не по середині стегна, утримуються 

долонями назад, пальці рук не зогнуті у фалангах. 

Груди не подані вперед, живіт не підібраний. 

Голова опущена. Руки зігнуті в ліктях 

2 Вихід зі 

строю та 

повернення 

до строю. 

Вихід зі строю та повернення до строю 

виконується похідним кроком. Вихід 

здійснюється не на вказану кількість кроків. Не 

виконаний поворот обличчям до строю. 

Порушується стройове положення. Під час виходу 

з другої шеренги накладена не ліва, а права рука 

на плече військовослужбовця, що стоїть попереду. 

Немає відповіді “СЛУХАЮСЬ” після отриманого 

наказу. Військовослужбовець, який виконує цей 

стройовий прийом, почувши своє військове 

звання та прізвище, не повернувся обличчям до 

начальника та не доповів “Я” 

3 Повороти на 

місці 

Після повороту не зберігається стройове 

положення. Ноги в колінах згинаються. Руки 

відходять від стегна. Нога приставляється не 

коротшим шляхом. Поворот виконаний не на 90 

або 45 градусів 

4 Рух 

стройовим 

кроком 

Корпус відведений назад. Нема координації в русі 

рук та ніг. Голова опущена донизу. Рух руками 

біля тулуба виконується не від плеча, а за рахунок 

згинання в ліктях, лікоть не виноситься вперед. 

Підйом ноги від землі нижче 15–20 см і носок не 

витягується вперед. Розмір кроку менше (більше) 

70–80 см. Нога заноситься за ногу. Рух рук вперед 

виконується значно нижче (вище) установленої 

висоти, а при русі назад – не до відмови в 

плечовому суглобі 

5 Повороти під 

час руху 

Повороти під час руху виконані несвоєчасно. 

Поворот праворуч (ліворуч) виконується не на 

носку правої (лівої) ноги. Поворот кругом 

виконаний не на носках обох ніг. Рух руками при 

повороті виконується не в такт кроку. Рух 

починається не з лівої ноги 



№ 

з/п 

Прийоми, 

команди, дії 

Помилки 

6 Підхід до 

начальника та 

відхід від 

нього 

Підхід (відхід) здійснюється не коротким шляхом. 

Неправильний зміст доповіді. Неодночасно з 

приставлянням ноги прикладається рука до 

головного убору. Підхід здійснюється не 

стройовим кроком, не витримується дистанція 

між військовослужбовцем і начальником (2–3 

кроки) 

 

 

 

 



Додаток 12 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від 27.12.2019     № 1018-32 
 

Таблиця 

нарахування балів за виконання фізичних вправ 
 

 

Бали 

Особи чоловічої статі Особи жіночої статі 

Біг на 

100 м 

Підтягування 

на перекладині 

Біг на 

1 км 

Біг на 

100 м 

Комплексна 

силова вправа 

Біг на 

1 км 

секунд разів хв., сек. секунд разів хв., сек. 

30   3.50   4.30 

29   3.52   4.33 

28   3.54   4.36 

27   3.55   4.39 

26   3.58   4.42 

25   4.00   4.45 

24   4.03   4.48 

23   4.06   4.51 

22  10 4.09  30 4.54 

21   4,12   4.57 

20  9 4,15   5.00 

19   4.18  29 5.03 

18 14,0 8 4.21 16,8  5.06 

17 14,1  4.24 16,9  5.09 

16 14,2 7 4.27 17,0 28 5.12 

15 14,3  4,30 17,1  5.15 

14 14,4 6 
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17,2  
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13 14,5  17,4 27 

12 14,6 5 17,6  

11 14,7 
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17,8  

10 14,8 18,0 26 

9 14,9 18,1 25 

8 15,0 18,2 24 

7 15,2 18,3 23 

6 15,4 18,4 22 

5 15,6 18,5 21 

4 15,8 18,6 20 

3 15,9 18,7 18 

2 16,0 18,8 16 

1 16,1 19,0 14 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект наказу вносить     Розіслати: 

Начальник Військового інституту   Канцелярія  – 1 

        ВІ КНУ        – 2 

генерал-майор                  Ігор ТОЛОК 
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