
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

Н А К А З 
 

від  20.12. 2022            № 784-32                                         м. Київ 

 

 

Про  правила  прийому  громадян  України 

до Військового інституту для проходження 

військової     підготовки     за     програмою 

підготовки   офіцерів  запасу  у  2023  році 

 

 

 

З метою проведення конкурсного відбору серед здобувачів вищої 

освіти факультетів (інститутів) Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, інших закладів вищої освіти, а також громадян 

України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та 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 2023 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) на проходження військової 

підготовки, згоди на збір та обробку персональних даних (додаток 5), 

довідок про придатність до військової служби, які видані територіальними 

центрами комплектування та соціальної підтримки, копій паспортів 

громадянина України, копій приписних свідоцтв та копій довідок про 



присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків; 

до 01.05.2023 подати до Військового інституту списки здобувачів 

вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку за 

програмою підготовки офіцерів запасу (додатки 6, 7) (в електронному 

вигляді на адресу fpo_viknu@ukr.net та друкованому вигляді, завірені 

печаткою до кімнати № 203) До списку додати заяви здобувачів вищої 

освіти на проходження військової підготовки, згоди на збір та обробку 

персональних даних копії паспортів громадянина України, приписних 

свідоцтв та довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків. 

 

3. Начальнику факультету післядипломної освіти Військового 

інституту організувати проведення конкурсного відбору громадян для 

проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів 

запасу з 02.05.2023 по 27.07.2023 згідно з графіками (додатки 8, 9, 10), у 

разі необхідності вносити зміни у графіки складання вступних 

випробувань з урахуванням оперативної обстановки. 

Громадянам, які з поважних причин не змогли пройти вступні 

випробування у вищевказаний термін, дозволити, як виняток, проходження 

вступних випробувань до 11.08.2023 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 факультету післядипломної освіти Військового 

інституту організувати ознайомлення громадян з результатами 

конкурсного відбору (рейтинговим списком). 

 

6. Списки осіб, які рекомендовані до зарахування для проходження 

військової підготовки за програмою підготовки 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 Військового 

інституту: 

до 18.08.2023 підготувати проект наказу про зарахування громадян 

України на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу; 

до 28.08.2023 розробити графік відвідування громадянами України 

занять з військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу в  

mailto:fpo_viknu@ukr.net




 

Додаток 1 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від  20.12. 2022             № 784-32 

 

 

Правила прийому 

громадян України до Військового інституту для проходження військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу у 2023 році 
 

1. Військовий інститут Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка відповідно до Постанови 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 територіальним центром комплектування та соціальної підтримки 

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 територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки 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 громадян 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 територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки громадяни проходять за 

місцем перебування на військовому обліку (реєстрації). 

Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за 

результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки 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 закладі вищої освіти. 
 

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 

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 

такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, із числа 

кандидатів для вступу у Військовий інститут відраховуються.  
 

9. Оцінка рівня засвоєння громадянами програми допризовної 

підготовки. 

Рівень знань громадян з допризовної підготовки оцінюється у 

відповідності до програми навчального предмету “Захист України”, що 

вивчається в загальноосвітній середній школі та складається з двох частин: 

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


теоретичної та практичної.  

Теоретична частина оцінюється за результатами тестування у 

письмовій формі. 

Тест 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 теоретичної частини 

складає 50 балів. 
 

Практична частина оцінюється за результатами виконання прийомів 

стройової підготовки на плацу. Під час складання підлягають оцінці п’яти 

завдань. 

Порядок оцінювання виконання завдання: 

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. 

Кількість балів за кожне завдання складає 10 балів. Максимальна 

оцінка практичної частини складає 50 балів. 
 

Максимальна кількість балів з допризовної підготовки складає  - 100. 

Громадяни, які під час складання випробування з допризовної 

підготовки набрали менше 50 % (менше 50 балів) максимальної кількості 

балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для 

проходження військової підготовки. 
 

Перелік питань теоретичної частини випробування 

з допризовної підготовки 
 

Основи національної безпеки України 

Збройні Сили України на захисті Вітчизни 

1. Як називається головний орган військового управління з планування 

оборони держави, стратегічного планування застосування Збройних Сил 

України? 

2. Як називається головний орган у системі центральних органів 

виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 

політику з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і 

військового будівництва у мирний час та особливий період? 



3. Який орган державної влади здійснює стратегічне керівництво силами 

та засобами Збройних Сил, інших складових сил оборони, які залучаються 

до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії? 

4. На який орган державної влади покладається забезпечення 

формування та реалізація державної політики з питань національної 

безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва у 

мирний час та особливий період щодо організації заходів оборонного 

планування? 

5. Яким органом державної влади затверджено Військові статути 

Збройних Сил України? 

6. Коли було створено Збройні Сили України? 

7. Хто здійснює Керівництво Збройними Силами України в межах, 

передбачених Конституцією України, як Верховний Головнокомандувач 

Збройних Сил України? 

8. Загальна структура Збройних Сил України. 

9. Призначення Збройних Сил України. 

10. В яких випадках з’єднання, військові частини, підрозділи і 

військовослужбовці Збройних Сил України в мирний час та в особливий 

період (крім періоду дії воєнного стану) мають право застосовувати і 

використовувати зброю та бойову техніку? 

11. Види та роди Збройних Сил України. 

12. Роди військ і спеціальних військ Сухопутних військ Збройних Сил 

України. 

13. Що слід розуміти під поняттям «національна безпека України»? 

14. Що слід розуміти під поняттям «сектор безпеки і оборони»? 

15. На що спрямована Державна політика у сфері національної безпеки і 

оборони? 

16. Дайте визначення поняття «Гібридна війна»? 

17. Хто повинен складати військову присягу на вірність Українському 

народові? 

18. Яким органом державного управління затверджується чисельність 

Збройних Сил України? 

19. Коли відзначають День Державного Прапору України? 

20. Коли відзначають День захисників і захисниць України? 

21. Коли відзначають День пам’яті та примирення? 

22. Коли відзначають День Гідності та Свободи? 

23. Хто має право проходити військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу? 

24. Види військової служби в Україні? 

25. В якому віці громадяни України можуть бути призвані на строкову 

військову службу? 

26. З яких бойових формацій складалося військо періоду княжої доби (Х-

ХІV ст.)? 

27. Як називалося постійне регулярне військо періоду Київської Русі? 

28. Скільки походів на Болгарію здійснив князь Святослав Хоробрий? 

29. З яких родів військ складалося Запорозьке військо? 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


30. Який найпоширеніший бойовий порядок, в умовах рівнинної степової 

місцевості, застосовувався козаками при пересуванні військ, наступі та 

обороні? 

31. Хто очолив першу національну революцію середини ХVІІ ст.? 

32. В якому році було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ? 

33. В якому році було сформовано Легіон Українських січових стрільців? 

34. В якому році було розпочато Другу світову війну? 

35. Коли відзначають День злуки Української Народної Республіки та 

Західно-Української Народної Республіки? 

36. В якому році було розпочато Другу світову війну? 

37. В якому році було створено Українську Повстанську Армію? 

38. Дата закінчення Другої світової війни. 

39. Що таке міжнародне гуманітарне право? 

40. Хто приймає рішення про використання українських збройних 

формувань у складі миротворчих сил ООН? 
 

Статути Збройних Сил України 

1. Дати визначення Військових статутів Збройних Сил України. 

2. Військовослужбовці та стосунки між ними. 

3. Скільки існує Військових статутів Збройних Сил України ? 

4. З досягненням якого віку юнаків беруть на військовий облік? 

5. Згідно з Конституцією України та Законом України яку службу 

можуть проходити громадяни, що мають істинні релігійні переконання і 

належать до чинних, зареєстрованих відповідно до законодавства 

релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю 

та службу в Збройних Силах? 

6. Хто такі прямі начальники? 

7. Хто такі безпосередні начальники? 

8. Кому повинен  доповісти військовослужбовець про виконання 

отриманого наказу? 

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

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

11. При зустрічі військовослужбовців на вулиці або в приміщенні у 

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

вітання? 

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

13. Хто веде порядок звільнення військовослужбовців у відділенні? 

14. Що таке розпорядок дня військової частини? 

15. Яку зачіску дозволяється мати військовослужбовцям строкової 

служби? 

16. Що таке добовий наряд? 

17. Призначення добового наряду військової частини. 

18. Склад добового наряду. 

19. Хто може бути призначений черговим роти? 

20. Кому підпорядковується добовий наряд роти? 

21. Що таке ранковий огляд? 

22. Що підлягає перевірці під час проведення ранкового огляду? 



23. Що таке вечірня перевірка? 

24. Що таке військова дисципліна? 

25. Яку відповідальність несе військовослужбовець за вчинене 

правопорушення? 

26. Що називається вартою? 

27. Хто такий вартовий? 

28. Хто такий чатовий? 

29. Що забороняється чатовому? 

30. Кому підпорядковується чатовий? 

31. Що називається постом? 

32. Що таке межа поста та як вона позначається? 

33. Хто має право змінити або зняти чатового? 

34. У яких випадках чатовим застосовується зброя без попередження? 

35. Як називається визначене Стройовим статутом ЗСУ розміщення 

військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому 

порядку та/або на машинах? 

36. Як називається стрій у якому військовослужбовці розміщені один біля 

одного на одній лінії? 

37. Дати визначення, що таке фронт, тил та фланг строю 

38. Дати визначення, що таке інтервал, дистанція та глибина строю. 

39. Дати визначення, що таке ширина строю. 

40. Дати визначення розгорнутого та похідного строю? 

Вогнева підготовка 

1. Що таке постріл?  

2. Що таке прямий постріл? 

3. На скільки періодів поділяється постріл? 

4. Що таке початкова швидкість кулі? 

5. Що таке прицільна дальність стрільби? 

6. Що таке калібр? 

7. Що таке бойова швидкострільність? 

8. Що таке технічна швидкострільність? 

9. Що таке траєкторія та її види? 

10. Призначення автомата АК-74? 

11. Яка кількість патронів у магазині АК-74? 

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

13. Призначення затвору автомата АК-74. 

14. Призначення прицільних пристосувань автомата АК-74. 

15. Яка прицільна та максимальна дальність стрільби з автомата АК-74. 

16. Призначення багнет – ножа автомата АК-74. 

17. Призначення затворної рами з газовим поршнем автомата АК-74. 

18. Призначення ствольної коробки автомата АК-74. 

19. Скільки нарізів у стволі автомата АК-74 та для чого вони потрібні? 

20. Мета проведення неповного розбирання автомата АК-74? 

21. Від чого залежить початкова швидкість кулі? 

22. Для чого служить ствол зброї? 



23. Що називається прикритим простором? 

24. Що називається віддачею? 

25. На що впливає початкова швидкість кулі? 

26. У чому полягає практичне значення прямого пострілу? 

27. Що називається середньою точкою влучення? 

28. З чого складається бойовий патрон? 

29. Що таке вогнева позиція? 

30. Що таке рубіж відкриття вогню? 

31. З яких положень ведеться стрільба з місця? 

32. Коли та за якою командою заряджається зброя під час проведення 

стрільб? 

33. В яких випадках за командою керівника або самостійно негайно 

припиняється стрільба? 

34. Що необхідно зробити за командою «Припинити вогонь»? 

35. Що необхідно зробити при виникненні затримки під час стрільби? 

36. Що необхідно робити при появі людей на мішеневому полі? 

37. Призначення та види ручних осколкових гранат? 

38. Будова ручних осколкових гранат. 

39. Основні бойові властивості ручних осколкових гранат. 
 

Тактична підготовка 

1. Дати визначення сучасного загальновійськового бою? 

2. Основні види загальновійськового бою. 

3. Основні характерні риси сучасного загальновійськового бою. 

4. Складові елементи загальновійськового бою, їх характеристика. 

5. Види маневру підрозділом, їх характеристика. 

6. Що таке охоплення? 

7. Що таке обхід? 

8. Що таке відхід? 

9. В чому полягає маневр вогнем та вимоги до нього? 

10. Визначення, мета та сутність оборонного бою. 

11. Яка кількість особового складу механізованого відділення? 

12. Який фронт оборони механізованого відділення? 

13. Яка відстань між військовослужбовцями відділення по фронту під час 

зайняття оборони на бойовій позиції? 

14. Способи переходу підрозділу до оборони? 

15. Визначення, мета та сутність наступального бою. 

16. Способи переходу підрозділу в наступ? 

17. Який фронт наступу механізованого відділення? 

18. Яка відстань між військовослужбовцями відділення по фронту під час 

наступу в пішому порядку? 

19. Який інтервал між бойовими групами відділення по фронту під час 

наступу в пішому порядку? 

20. Які прийоми і способи пересування солдата в бою? 

21. В яких випадках застосовується переповзання на полі бою? 

22. Що таке атака? 

23. Що є особистою зброєю солдата? 



24. Що включає в себе екіпірування військовослужбовця? 

25. Види тактичного носіння зброї. 

26. Порядок використання укриттів, місцевих предметів та рельєфу 

місцевості на полі бою. 

27. Вимоги до вибору місця для ведення вогню та спостереження. 

28. На які зони спостереження поділяється свій сектор спостерігач? 

29. Обов’язки спостерігача. Що записується в журнал спостереження? 

30. Послідовність обладнання та маскування окопу для стрільби лежачи. 

31. Яка глибина окопу для стрільби лежачи, з коліна, стоячи? 

32. Яка висота брустверу окопу для стрільби стоячи? 

33. Що таке бойовий порядок підрозділу? 

34. Що таке похідний порядок підрозділу? 

35. Що таке бойова група, мета її формування та бойові завдання? 

36. Завдання, прийоми і способи дій солдата на полі бою? 

37. Порядок пересування солдата в бою у складі «двійок», «трійок». 

38. Порядок дій механізованого відділення в складі бойових груп. 

39. Види маневру вогнем. 

40. Визначити вид зброї, з якої доцільно уражати танк противника, що 

знаходиться на віддаленні 20, 200 або 1000 м. 
 

Основи військової топографії 

1. Що таке карта? 

2. Що називається масштабом карти? 

3. Які бувають карти за масштабом? 

4. Що називається полюсом? 

5. Що називається географічною паралеллю? 

6. Що називається меридіаном? 

7. Що називається екватором? 

8. Що таке азимут та магнітний азимут? 

9. Що таке прямий та зворотній магнітний азимут? 

10. Для чого призначений компас? 

11. Способи та завдання орієнтування. 

12. Порядок визначення сторін горизонту за допомогою компаса. 

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

скелі, кору дерева? 

14. Що називається рельєфом місцевості? 

15. Які основні форми рельєфу? 

16. Способи зображення рельєфу на сучасних топографічних картах. 

17. Що називається пересіченою місцевістю? 

18. Якою буває місцевість за прохідністю? 

19. Як поділяється місцевість за природними умовами?  

20. Система географічних координат. Загальна характеристика. 

21. Система прямокутних координат. Загальна характеристика. 

22. Дати визначення орієнтиру та основні вимоги до орієнтира на 

місцевості. 

23. Яким чином під час руху на маршруті вимірюється відстань? 

24. В чому полягає сутність руху за азимутом? 



25. Що необхідно завчасно обрати при плануванні пересування на 

незнайомій місцевості? 
 

Домедична допомога 

1. Дайте визначення поняттю «домедична допомога»? 

2. Дайте визначення поняттю «невідкладний стан людини»? 

3. Що називають серцево-легеневою реанімацією? 

4. Що таке пневмоторакс? 

5. Дайте визначенням терміну «кровотеча»? 

6. Яка кількість (об’єм) крові в дорослої людини у середньому? 

7. Якими є основні ознаки артеріальної кровотечі? 

8. Якими є основні ознаки венозної кровотечі? 

9. Що означає термін «травма»? 

10. Що таке політравма? 

11. Що забороняється в ході надання домедичної допомоги під час 

перелому? 

12. Яким чином здійснюється іммобілізація місця перелому? 

13. Як визначити, чи постраждалий притомний? 

14. Якою має бути Ваша послідовність дій, якщо в постраждалого 

виникла раптова зупинка серця за відсутності допомоги сторонніх 

осіб? 

15. Що є основними факторами ураження внаслідок мінно-вибухових 

травм? 
 

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. 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 за лінією фронту і не на 

ширину ступні. Підбори не поставлені разом. 

Кисті рук не по середині стегон, тримаються 

долонями назад. Груди не підняті, живіт не 

підібраний. Тулуб не поданий вперед, голова 

опущена. Руки дещо зігнуті в ліктях 

 Вихід зі 

строю. 

Вихід із строю виконується похідним кроком. 

Вихід здійснюється не на вказану кількість кроків. 



№ 

з/п 

Прийоми, 

команди, дії 

Помилки 

Не виконано поворот  обличчям до строю. Під час 

виходу з другої шеренги торкається не лівою, а 

правою долонею руки плеча військовослужбовця, 

який стоїть попереду. Немає відповіді 

«Слухаюсь» після поданої команди. 

2 Повороти на 

місці 

Після повороту не дотримується правильне 

положення тулуба або ніг. Ноги в колінах 

згинаються. Руки відходять від стегон. Нога 

приставляється не найкоротшим шляхом. Поворот 

проведений не на 90° (45°) або 180° 

3 Рух 

стройовим 

кроком 

Тулуб відведений назад. Немає координації рук і 

ніг під час руху. Голова опущена донизу. Рух 

руками біля тулуба проводиться не від плеча, а за 

рахунок згину в ліктях. Піднімання ноги від землі 

значно нижче 15 см. Розмір кроку менше (більше) 

70-80 см. Занесення ноги за ногу. Рух руками 

вперед проводиться значно нижче (вище) 

встановленої висоти; назад – не до упору в 

плечовому суглобі. Під час руху нога не ставиться 

на повну ступню. Після зупинки не прийнято 

положення «Струнко». Після подання виконавчої 

команди не зроблений ще один крок або зроблено 

два кроки вперед. 

4 Повороти під 

час руху. 

Поворот під час руху виконаний несвоєчасно. 

Поворот праворуч (ліворуч), півоберта праворуч 

(ліворуч) проводиться не на носку лівої (правої) 

ноги. Поворот кругом проведений не на носках 

обох ніг. Під час повороту рух руками 

здійснюється не у такт кроку. 

5 Повернення 

до строю. 

Повернення у стрій проводиться похідним 

кроком. Немає відповіді «Слухаюсь» після 

поданої команди. Військовослужбовець, який 

стоїть обличчям до строю, почувши своє  

прізвище, не повернувся обличчям до начальника 

і не відповів: «Я». За командою «Стати до строю» 

не приклав або неправильно приклав руку до 

головного убору. Порушується стройове 

положення 
 

10. Оцінка рівня фізичної підготовки громадян. 

Рівень фізичної підготовки громадян визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог: 

- наказу Міністерства оборони України від 05.08.2021 № 225. “Про 

затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністра оборони 

України”; 



- 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»; 

- наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 «Про 

затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-

професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти». 

Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для 

проходження військової підготовки проводиться після проходження ними 

медичного огляду військово-лікарською комісією. 

Під час проходження конкурсного відбору кандидат для 

проходження військової підготовки повинен мати при собі паспорт 

громадянина України. Безпосередньо на конкурсному відборі 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. 

Рівень фізичної підготовленості громадян визначається за 

результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи, 

які призначені для перевірки фізичної підготовленості, виконуються 

вступниками упродовж одного дня згідно графіку та встановленої 

послідовності виконання вправ. Перед початком кожної вправи вступнику 

надається час не менше 10 хвилин для проведення розминки шляхом 

самостійного виконання загальнорозвиваючих вправ.  

Для виконання вправ, які призначені для перевірки фізичної 

підготовленості, надається одна спроба. В окремих випадках (зрив зі 

снаряду, падіння) особа, яка перевіряє, може дозволити другу спробу. 

Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. 

Для перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів для 

проходження військової підготовки встановлюється спортивна форма 

одягу. 

Перевірка рівня фізичної підготовленості вступників здійснюються 

за наступними віковими групами незалежно від статі:  
 

1 вікова група до 25 років 

2 вікова група від 25 до 29 років 

3 вікова група віком від 30 до 34 років 

4 вікова група віком від 35 до 39 років 

 

Вікова група вступників визначається станом на рік вступу. 
 

Програма перевірки рівня фізичної підготовленості вступників з 

числа осіб чоловічої статі незалежно від їх віку включає наступний перелік 

вправ і умов їх виконання: 



- вправа № 25 “Біг на 100 м”. Умови виконання вправи: проводиться 

на доріжці стадіону чи рівному майданчику з будь-яким покриттям. За 

командою «На старт!» підійти на вказану доріжку до стартової лінії та, не 

наступаючи на неї, поставити одну ногу вперед, а другу відставити на 

півкроку назад (прийняти положення високого старту). За командою 

«Увага!» перенести вагу тіла на ногу, що виставлена вперед, тулуб та 

голову нахилити вниз, руки зігнути у ліктях та зайняти нерухоме 

положення. За командою «Руш!» почати біг. Кожен вступник повинен 

бігти своєю доріжкою.; 

- вправа № 14 “Підтягування на перекладині”. Умови виконання 

вправи: за командою «До снаряду» виконати вис хватом зверху на рівні 

плечей (положення вису фіксується кожного разу упродовж 1-2 с). Під час 

підтягування, у верхньому положенні, підборіддя повинно бути вище 

перекладини. Дозволяється незначне згинання, розведення ніг та їх 

схрещування, перехоплюватись кистями вздовж перекладини, відхиляти 

тіло від нерухомого (вертикального) положення. Забороняється чіплятися 

за перекладину підборіддям, робити махові та ривкові рухи тулубом та 

ногами. Рахунок оголошується кожного разу у положенні вису. 

Зараховується кількість правильних повторень. Час на виконання вправи – 

до 2 хв.; 

- вправа № 3 “Біг на 3 км”. Умови виконання вправи: проводиться 

по доріжках стадіону або на рівній місцевості з загального старту. За 

командою «На старт!» підійти до стартової лінії та, не наступаючи на неї, 

поставити одну ногу вперед, а другу відставити на півкроку назад 

(прийняти положення високого старту). За командою «Руш!» почати біг. 

Програма перевірки рівня фізичної підготовленості вступників з 

числа осіб жіночої статі незалежно від їх віку включає наступний перелік 

вправ і умов їх виконання: 

- вправа № 20 “Згинання та розгинання рук в упорі лежачи”. 

Умови виконання вправи: вихідне положення та виконання вправи: упор 

лежачи (ноги разом, тіло пряме, руки на ширині плечей), згинання рук 

виконується до положення торкання грудями підлоги за командою «До 

виконання вправи приступити». Після розгинання рук положення упору 

фіксувати кожного разу упродовж 1-2 с. Не дозволяється: згинання ніг у 

колінних суглобах та їх розведення, згинання та розгинання тулуба, 

піднімання тільки самих плечей з відставанням від них ніг та тулуба; 

опускання ніг та живота на підлогу; лягати на підлогу. Рахунок 

оголошується кожного разу у положенні упору лежачи. Зараховується 

правильна кількість повторень. Час на виконання вправи – до 2 хв. ; 

- вправа № 21 “Згинання та розгинання тулуба”. Умови виконання 

вправи: вихідне положення та виконання вправи: лежачи на спині, руки 

притиснуті до голови, ноги прямі або зігнуті у колінних суглобах під 

зручним кутом (не закріплені), п’яти на підлозі. За командою «До 

виконання вправи приступити» проводиться згинання тулуба у 

тазостегнових суглобах до положення діставання ліктями до однойменних 

колін (положення торкання лопатками до підлоги, а також ліктями до 

колін фіксується упродовж 1-2 с; п’яти весь час притиснуті до підлоги або 



ковзають по ній). Дозволяється зводити лікті без відриву рук від голови 

для торкання ними колін та змінювати кут у колінних суглобах. 

Забороняється відривати п’яти та таз від підлоги. Рахунок оголошується 

кожного разу у вихідному положенні. Зараховується кількість правильних 

повторень. Час на виконання вправи – до 2 хв.; 

- вправа № 1 “Біг на 1 км”. Умови виконання вправи: проводиться 

по доріжках стадіону або на рівній місцевості з загального старту. За 

командою «На старт!» підійти до стартової лінії та, не наступаючи на неї, 

поставити одну ногу вперед, а другу відставити на півкроку назад 

(прийняти положення високого старту). За командою «Руш!» почати біг. 
 

Правила нарахування балів за виконання окремих фізичних вправ 

наведено у таблиці. 
 

Таблиця 

нарахування балів за виконання фізичних вправ 
 

 

Бали 

Особи чоловічої статі Особи жіночої статі 

Біг на 

100 м 

Підтягування 

на перекладині 

Біг на 

3 км 

Згинання та 

розгинання рук 

в упорі лежачи 

Згинання та 

розгинання 

тулуба 

Біг на 

1 км 

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

сек. 

100 13,80 17 12,00 32 50 4,20 

99 13,85  12,04   4,22 

98 13,90  12,08  49 4,24 

97 13,95  12,12   4,26 

96 14,00  12,16  48 4,28 

95 14,05 16 12,20 31  4,30 

94 14,10  12,24  47 4,32 

93 14,15  12,28   4,34 

92 14,20  12,32  46 4,36 

91 14,25  12,36   4,38 

90 14,30 15 12,40 30 45 4,40 

89 14,35  12,44   4,42 

88 14,40  12,48  44 4,44 

87 14,45  12,52 29  4,46 

86 14,50  12,56  43 4,48 

85 14,55 14 13,00   4,50 

84 14,60  13,04 28 42 4,52 

83 14,65  13,08   4,54 

82 14,70  13,12  41 4,56 

81 14,75  13,16 27  4,58 

80 14,80 13 13,20  40 5,00 

79 14,85  13,24   5,02 



 

Бали 

Особи чоловічої статі Особи жіночої статі 

Біг на 

100 м 

Підтягування 

на перекладині 

Біг на 

3 км 

Згинання та 

розгинання рук 

в упорі лежачи 

Згинання та 

розгинання 

тулуба 

Біг на 

1 км 

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

сек. 

78 14,90  13,28 26 39 5,04 

77 14,95  13,32   5,06 

76 15,00  13,36  38 5,08 

75 15,05 12 13,40 25  5,10 

74 15,10  13,44  37 5,12 

73 15,15  13,48   5,14 

72 15,20  13,52 24 36 5,16 

71 15,25  13,56   5,18 

70 15,30 11 14,00  35 5,20 

69 15,35  14,06 23  5,22 

68 15,40  14,12  34 5,24 

67 15,45  14,18   5,26 

66 15,50  14,24 22 33 5,28 

65 15,55 10 14,30   5,30 

64 15,60  14,36  32 5,32 

63 15,65  14,42 21  5,34 

62 15,70  14,48  31 5,36 

61 15,75  14,54   5,38 

60 15,80 9 15,00 20 30 5,40 

59 15,85  15,06   5,42 

58 15,90  15,12  29 5,44 

57 15,95  15,18 19  5,46 

56 16,00  15,24  28 5,48 

55 16,05 8 15,30   5,50 

54 16,10  15,36 18 27 5,52 

53 16,15  15,42   5,54 

52 16,20  15,48  26 5,56 

51 16,25  15,54 17  5,58 

50 16,30 7 16,00  25 6,00 

49 16,35  16,06   6,03 

48 16,40  16,12 16 24 6,06 

47 16,45  16,18   6,09 

46 16,50  16,24  23 6,12 

45 16,55 6 16,30 15  6,15 

 

 



Нарахування балів за виконання фізичних вправ і оцінка фізичної 

підготовленості вступників для проходження військової підготовки 

складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених 

для перевірки вправ і визначається відповідно до Нормативів фізичної 

підготовленості кандидатів на навчання у ВНП ЗВО. 
 

Вступник на навчання до ВНП ЗВО для проходження військової 

підготовки оцінюється з фізичної підготовленості як «незалік», якщо:  

- за результатами виконання однієї з фізичних вправ з переліку вправ 

для оцінювання фізичної підготовленості вступником набрано балів менше 

ніж зазначено в таблиці 
 

 
1 вікова група 

(до 25 років) 

2 вікова група 

(25-29 років) 

3 вікова група 

(35-34 роки) 

4 вікова група 

(35-39 років) 

 Особи чоловічої статі 

вправа № 23 

(біг на 100 м) 

60 балів 

(15,80 сек.) 

55 балів 

(16,05 сек.) 

50 балів 

(16,30 сек.) 

45 балів 

(16,55 сек.) 

вправа № 14 

(підтягування на 

перекладині) 

60 балів 

(9 разів) 

55 балів 

(8 разів) 

50 балів 

(7 разів) 

45 балів 

(6 разів) 

вправа № 3 

(біг на 3 км) 

60 балів 

(15,00 хв.) 

55 балів 

(15 хв. 30 сек.) 

50 балів 

(16,00 хв.) 

45 балів 

(16 хв. 30 сек.) 

 Особи жіночої статі 

вправа № 20 

(згинання та 

розгинання рук в 

упорі лежачи) 

60 балів 

(20 разів) 

55 балів 

(19 разів) 

50 балів 

(17 разів) 

45 балів 

(15 разів) 

вправа № 21 

(згинання та 

розгинання тулуба) 

60 балів 

(30 разів) 

55 балів 

(28 разів) 

50 балів 

(25 разів) 

45 балів 

(23 рази) 

вправа № 1 

(біг на 1 км) 

60 балів 

(5 хв. 40 сек.) 

55 балів 

(5 хв. 50 сек.) 

50 балів 

(6,00 хв.) 

45 балів 

(6 хв. 15 сек.) 
 

- за результатами виконання трьох фізичних вправ для оцінювання 

фізичної підготовленості вступником набрано суму балів менше ніж 

зазначено в таблиці 
 

 
1 вікова група 

(до 25 років) 

2 вікова група 

(25-29 років) 

3 вікова група 

(35-34 роки) 

4 вікова група 

(35-39 років) 

мінімальна кількість 

балів 
180 165 150 135 

 

- не виконувалася фізична вправа з будь-якої причини. 
 

Кандидати на навчання у ВНП ЗВО для проходження військової 

підготовки, які отримали за вступні випробування з фізичної підготовки 

оцінку «незалік», зарахуванню не підлягають.  
 

11. Громадяни, які успішно витримали конкурсний відбір, 

зараховуються до Військового інституту за конкурсом за окремими 

військово-обліковими спеціальностями відповідно до кількості набраних  





Додаток 2 до наказу 

ректора Київського національного  

університету імені Тараса Шевченка 

від  20.12. 2022             № 784-32 

 

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  20.12. 2022             № 784-32 

 

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  20.12. 2022             № 784-32 

 

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  20.12. 2022             № 784-32 

 

 
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  20.12. 2022             № 784-32 

 

 

 

 

 

Зразок списку осіб 

від декана (директора) факультету (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 

Рейтинг 

успішності за 

попередні 

семестри 

(ECTS) 

Контактний телефон Примітки 

1 Лисенко Олексій Петрович 15.05.2001 3 міжнародний бізнес денна A 067 000 00 00  

2 Петров Іван Іванович 25.10.2002 2 переклад денна C 067 111 11 11  

         

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  20.12. 2022             № 784-32 

 

 

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 

Рейтинг 

успішності за 

попередні 

семестри 

(ECTS) 

Контактний телефон Примітки 

1 Лисенко Олексій Петрович 15.05.2002 2 міжнародний бізнес денна A 067 000 00 00  

2 Петров Іван Іванович 25.10.2000 3 переклад денна C 067 111 11 11  

         

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  20.12. 202      № 784-32 
 

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 02.05 09.00 плац 02.05 09.00 плац 03.05 09.00 плац 04.05 09.00 плац 

2.  
Навчально-науковий інститут 

журналістики 
02.05 09.00 плац 02.05 09.00 плац 03.05 09.00 плац 04.05 09.00 плац 

3.  Історичний факультет 02.05 09.00 плац 02.05 09.00 плац 03.05 09.00 плац 04.05 09.00 плац 

4.  Факультет психології 02.05 09.00 плац 02.05 09.00 плац 03.05 09.00 плац 04.05 09.00 плац 

5.  Факультет соціології 02.05 09.00 плац 02.05 09.00 плац 03.05 09.00 плац 04.05 09.00 плац 

6.  
Навчально-науковий інститут 

філології 
02.05 

09.00, 

15.00 
плац 02.05 

09.00, 

15.00 
плац 03.05 

09.00, 

15.00 
плац 04.05 

09.00, 

15.00 
плац 

7.  
Навчально-науковий інститут 

"Інститут  геології" 
02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

8.  Географічний факультет 02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

9.  Хімічний факультет 02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

10.  
Навчально-науковий центр 

"Інститут  біології та медицини" 
02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

11.  
Навчально-науковий інститут 

високих технологій 
02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

12.  

Навчально-науковий інститут 

публічного управління та державної 

служби 

02.05 15.00 плац 02.05 15.00 плац 03.05 15.00 плац 04.05 15.00 плац 

13.  Механіко-математичний факультет 10.05 15.00 плац 10.05 15.00 плац 11.05 15.00 плац 12.05 15.00 плац 





Додаток 9 до наказу  

ректора Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

від  20.12. 202      № 784-32 

 

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.  Академія адвокатури України 06.06 15.00 плац 06.06 15.00 плац 07.06 15.00 плац 08.06 15.00 плац 

2.  
Київський університет права 

НАН України 
06.06 15.00 плац 06.06 15.00 плац 07.06 15.00 плац 08.06 15.00 плац 

3.  Фінансово-правовий коледж 06.06 15.00 плац 06.06 15.00 плац 07.06 15.00 плац 08.06 15.00 плац 

4.  
Київський національний 

лінгвістичний університет 
13.06 15.00 плац 13.06 15.00 плац 14.06 15.00 плац 15.06 15.00 плац 

5.  
Національний університет 

“Києво-Могилянська академія” 
13.06 15.00 плац 13.06 15.00 плац 14.06 15.00 плац 15.06 15.00 плац 

6.  

Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини 

“Україна” 

13.06 15.00 плац 13.06 15.00 плац 14.06 15.00 плац 15.06 15.00 плац 

7.  Інші ЗВО 13.06 15.00 плац 13.06 15.00 плац 14.06 15.00 плац 15.06 15.00 плац 

Резервні дні для вступних 

випробувань 

27.06 
09.00, 

15.00 
плац 27.06 

09.00, 

15.00 
плац 29.06 

09.00, 

15.00 
плац 30.06 

09.00, 

15.00 
плац 

04. 07 
09.00, 

15.00 
плац 04. 07 

09.00, 

15.00 
плац 05. 07 

09.00, 

15.00 
плац 06. 07 

09.00, 

15.00 
плац 

11. 07 
09.00, 

15.00 
плац 11. 07 

09.00, 

15.00 
плац 12. 07 

09.00, 

15.00 
плац 13. 07 

09.00, 

15.00 
плац 






