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ПРАВИЛА
прийому громадян України для проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка у 2018 році
Кафедра військової підготовки є військовим навчальним підрозділом
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
Освітня діяльність на кафедрі військової підготовки Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка здійснюється
відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 527652 від
24 листопада 2014 року.
Правила проведення конкурсного відбору громадян України для
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу
на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка у 2018 році розроблені згідно з законами
України «Про вищу освіту», «Про військовий обов’язок і військову службу»
(відповідно статті 11 «Військова підготовка громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу» від 08 лютого 2015 року), Постанови Кабінету
Міністрів України від 01 лютого 2012 року за №48 «Про затвердження
Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу» (назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року за №577),
Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів,
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства
оборони України від 15 серпня 2013 року за №1190/560, спільного Наказу
Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України від 14 грудня
2015 року за №719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію
військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу», наказу Міністра оборони України від 05 червня 2014 року за №360 (із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони від 21 червня 2016
року за №314) «Про затвердження Інструкції про організацію проведення
військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів».
І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 До конкурсного відбору для проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу допускаються на добровільних засадах
громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральноділовими якостями.
1.2 На кафедру приймаються громадяни України:
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– студенти вищих навчальних закладів (незалежно від курсу навчання
та форм власності ВНЗ), які здобувають рівень вищої освіти не нижче
бакалавра (незалежно від форми навчання);
– громадяни України чоловічої та жіночої статі, які вже здобули вищу
освіту за ступенем не нижче бакалавра, придатні до військової служби за
станом здоров’я та морально-діловими якостями, якщо їм на початок
військової підготовки не виповнилось 38 років;
– військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу служби за контрактом, які навчаються за рівнем вищої освіти не нижче
бакалавра або здобули ступінь вищої освіти не нижче бакалавра.
Військову підготовку проходять громадяни України за умови
відповідності спеціальностей, які вони мають або здобувають у вищому
навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться
підготовка офіцерів запасу на кафедрі.
1.3 Загальний термін навчання на кафедрі два роки, форма навчання –
денна. Військова підготовка планується та проводиться методом «навчального
збору», який триває 15-22 навчальних дні протягом одного семестру.
Підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу на
кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка здійснюється за наступними військовообліковими спеціальностями:
«Бойове застосування інженерно-саперних (інженерних) з’єднань,
військових частин (підрозділів)»;
«Бойове застосування понтонно-мостових та переправочно-десантних
з'єднань, військових частин (підрозділів)»;
«Експлуатація і ремонт інженерного озброєння»;
«Експлуатація і ремонт інженерних електротехнічних засобів».
Громадяни, які здобули ступень вищої освіти не нижче бакалавра та
пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на
завершальному етапі навчання на кафедрі залучаються до проходження,
передбаченого програмою військової підготовки, навчального збору у
військових частинах. Тривалість навчального збору складає 30 діб.
Навчальний збір завершується складанням випускного екзамену та
Військової присяги на вірність Українському народові.
Громадянам України, які здобули ступень вищої освіти не нижче
бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою
підготовки офіцерів запасу, склали випускні екзамени та атестовані до
офіцерського складу, присвоюється відповідне первинне військове звання
офіцера запасу.
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу,
які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, можуть
проходити військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 «Положення
про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
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України», затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року
за № 1153 (зі змінами).
Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за
військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад
згідно з Переліком, затвердженим Наказом Міністра оборони України від 20
червня 2012 року за №412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 16 липня 2012 року за № 1191/21503.
ІІ ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ
2.1 Громадяни можуть проходити військову підготовку за державним
замовленням за рахунок коштів Державного бюджету, передбачених на
утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за
рахунок коштів, які надходять від фізичних та юридичних осіб як плата за
послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за
контрактом).
За рахунок коштів Державного бюджету проходять військову підготовку
громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та
уклали відповідний Контракт з Міністерством оборони України щодо
зобов’язань про проходження військової служби громадянами у Збройних
Силах України після отримання первинного військового звання молодший
лейтенант та закінчення вищого навчального закладу.
2.2 Між громадянами, які зараховані до проходження підготовки за
програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або
фізичних осіб, та ректором Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка укладається контракт про військову
підготовку громадянина, яким визначаються права та обов’язки сторін,
порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки
громадянина.
2.3 Розмір плати за надання освітньої послуги розраховується щорічно
відповідно до кошторису та визначається в Контракті на проведення
військової підготовки громадянина за програмою підготовки офіцерів запасу.
ІІІ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
3.1 Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову
комісію, склад якої затверджується наказом ректора Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка.
Проведення конкурсного відбору буде проводитись з 10 по 17 вересня
2018 року згідно з графіком проведення конкурсного відбору, який доводиться
до громадян України, що виявили бажання навчатися, під час прийому
документів.
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Під час проходження конкурсного відбору громадянин України, який
виявив бажання навчатися на кафедрі, повинен мати при собі паспорт
громадянина України.
Оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на
навчання до кафедри військової підготовки – 24 вересня 2018 року.
3.2 Громадяни України, які виявили бажання проходити підготовку за
програмою підготовки офіцерів запасу, під час конкурсного відбору
проходять:
– визначення придатності до військової служби за висновком військоволікарської комісії;
– оцінку рівня успішності навчання;
– оцінку рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців;
– професійно-психологічний відбір;
– перевірку рівня фізичної підготовки;
– перевірку рівня засвоєння програми допризовної підготовки для
юнаків або медично-санітарної підготовки для осіб жіночої статі.
ІV ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ
У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ
4.1 Прийом заяв і документів відбірковою комісією проводиться з
01 лютого по 29 вересня 2018 року.
4.2 Порядок роботи відбіркової комісії:
щоденно з 8.30 до 16.30;
вихідні – субота, неділя.
Адреса відбіркової комісії:
32300, Хмельницька область,
м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна 56.
Телефони для довідок: 03849 50250.
Документи дозволяється пересилати поштою, доставляти особисто або
передавати нарочним.
4.3 Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову
підготовку повинні ознайомитися з обов’язками під час проходження
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (спільний
наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України
від 15 серпня 2013 року за №1190/560) (додаток 1), подати заяву (додаток 2)
до відбіркової комісії відповідно до термінів, наведених у пункті 4.1 цих
Правил.
Заява повинна містити такі відомості:
– прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
– номер навчальної групи, назву факультету та назву навчального
закладу, в якому він навчається, контактний телефон (для осіб з вищою
освітою вказати заклад та факультет, де проходила підготовка);
– проходження строкової військової служби (якщо є);
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– мотивацію громадянина щодо проходження військової підготовки та
його зобов’язання про виконання вимог, що висуваються до громадян під час
проходження військової підготовки;
– копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України;
– копію посвідчення про приписку до призовної дільниці для юнаків;
– копію картки фізичної особи – платника податків;
– довідку, де вказується форма навчання та термін закінчення базового
вищого навчального закладу.
Документи вкладаються в окремий файл у визначеному порядку.
4.4 Відбіркова комісія згідно із заявами формує списки громадян, які
виявили бажання пройти військову підготовку.
На підставі списків кандидатів до вступу керівники закладів
затверджують узагальнені відомості про підсумки складання здобувачем
вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання. Рівень успішності
навчання оцінюється в балах як середнє арифметичне значення всіх отриманих
оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.
Узагальнені відомості направляються на розгляд до відбіркової комісії
кафедри військової підготовки Кам’янець-Подільського національного
університету імені Івана Огієнка (в друкованому вигляді та на електронних
носіях).
4.5 Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра
та виявили бажання проходити військову підготовку, подають до відбіркової
комісії заяву на ім’я начальника кафедри військової підготовки разом із
копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового
квитка (для осіб чоловічої статі), 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина
України, завірену копію документа про вищу освіту та додатка до нього.
4.6 Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову
підготовку, подають заяву (рапорт) відповідно до додатку 2 на ім’я начальника
кафедри військової підготовки разом із копіями першої сторінки паспорта
громадянина України та військового квитка, узагальнені відомості про
підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони
здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу освіту та додатка до
нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витяг
із наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на
проходження військової підготовки, відомості про підсумки складання
індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання,
завірені командиром (начальником) військової частини, в якій вони проходять
службу.
4.7 Громадяни, які вступили до вищих навчальних закладів після
проходження навчання у закладах І-ІІ рівня акредитації, подають документи
згідно з вимогами пункту 4.3 розділу IV цих Правил та додатково вкладають
копію диплома молодшого спеціаліста з додатком до нього.
4.8 Придатність громадянина до військової служби за станом здоров’я
визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії. Медичний
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огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових
комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на військовому
обліку (реєстрації).
Скерування для проходження медичного огляду видається відбірковою
комісією
кафедри
військової
підготовки
Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка після отримання документів
зазначених пунктом 4.3 розділу IV цих Правил.
Кандидати для проходження підготовки за програмою підготовки
офіцерів запасу жіночої статі проходять медичний огляд на придатність у
військових комісаріатах за місцем постійної реєстрації (за паспортом).
Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими
комісіями за місцем служби.
Після проходження медичного огляду військово-лікарською комісією
громадянин повинен отримати довідку (додаток 4 до Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України наказ Міністра
оборони України від 14.08.2008 року за №402) (додаток 3) та додати її
ксерокопію до переліку документів зазначених пунктом 4.3 розділу IV цих
Правил.
Якщо в довідці військово-лікарської комісії військового комісаріату
зроблено висновок про непридатність громадянина України до навчання на
кафедрі військової підготовки, то заява від нього не приймається.
V ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
5.1 Професійно-психологічний відбір
5.1.1 Професійно-психологічний відбір громадян для проходження
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно
до:
– вимог Наказу Міністра оборони України від 05 червня 2014 року
№ 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та проведення
військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових
навчальних закладів Міністерства оборони України та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів»;
– методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних
якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та
військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також
громадян вищих навчальних закладів для навчання за програмою підготовки
офіцерів запасу, затверджених Наказом Міністра оборони України від 22
березня 2010 року № 152;
– 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.
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5.1.2 Оцінка індивідуальних психологічних якостей громадян вищих
навчальних закладів для проходження підготовки за програмою підготовки
офіцерів запасу включає:
– визначення оцінки військової направленості;
– визначення оцінки рівня нервово-психічної стійкості;
– оцінка спроможності до навчання.
5.1.3 Оцінка військової направленості визначається на підставі даних
соціально-психологічної анкети «Картка вивчення громадянина для навчання
за програмою підготовки офіцерів запасу».
Оцінка військової направленості на результати конкурсного відбору не
впливає, але є вагомою інформацією під час прийняття рішення на засіданні
відбіркової комісії.
Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості використовуються
методики:
«Характерологічні
акцентуації
особистості
нервово-психічна
нестабільність» (ХАО–НПН ) та «Психодіагностичний тест» (ПДТ).
Під час виявлення особистісних розладів виноситься рішення про
придатність або непридатність конкретного кандидата до проходження
підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу.
Для оцінки спроможності громадян до навчання та виведення рейтингубала (за 70-бальною шкалою) базовою основою є показники тесту
«Прогресивні матриці Равена».
5.1.4 Індивідуальні психологічні якості громадянина оцінюються як
«Пройшов професійний психологічний відбір» або «Не пройшов професійний
психологічний відбір».
5.1.5 Громадяни, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних
якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, хто набрав 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 та із числа кандидатів для вступу
на кафедру військової підготовки відраховуються.
5.2 Перевірка рівня фізичної підготовленості
5.2.1 Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для
проходження військової підготовки проводиться після медичного огляду.
Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Наказу «Про
затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах
України» від 11 лютого 2014 року.
Кандидати з числа громадян для проходження підготовки за програмою
підготовки офіцерів запасу перевіряються за трьома вправами:
– на швидкість – біг 100 м;
– на силу – підтягування на перекладині;
– на витривалість – біг 1000 м.
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Оцінка рівня фізичної підготовки для осіб жіночої статі визначається за
трьома видами вправ:
– на швидкість – біг 100 м;
– на силу – комплексно-силова вправа (згинання тулуба з положення
лежачи, згинання та розгинання рук з упору лежачи – на кількість разів за 2 хв);
– на витривалість – біг 1000 м.
5.2.2 Зміст та умови виконання фізичних вправ
Біг на 100 м:
біг на 100 м виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному
майданчику з будь-яким покриттям.
Підтягування на перекладині:
вихідне положення (далі – ВП): вис хватом зверху на прямих руках (руки
на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло
одним рухом до положення «підборіддя вище перекладини». Повністю
розгинаючи руки, опуститися у ВП, не розхитуючись;
забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові
рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах;
дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла
від нерухомого положення;
рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження
виконання вправи.
Біг на 1 км:
проводиться на будь-якій місцевості із загального чи роздільного старту.
Для виконання фізичних вправ надається одна спроба. В окремих
випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити
виконати вправу повторно. У разі її повторного виконання оцінка знижується
на один бал. Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не
дозволяється.
Комплексна силова вправа:
вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання
тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправа
виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж 2 хв без перерви.
Перша частина: лежачи на спині, долоні рук прижаті до вух, ноги
довільно, п’ятки притиснуті до поверхні. Підняти тулуб, дістати ліктями рук
колін ніг, опуститися до торкання лопатками поверхні. Під час торкання
ліктями колін п’ятки ніг притиснуті до поверхні;
забороняється: робити зупинку у будь-якому положенні, закріпляти
ноги, відривати п’ятки ніг від поверхні та долоні від вух, виконувати першу
частину вправи більше 1 хв;
дозволяється: згинати та розводити ноги, розпочинати другу частину
вправи після мінімум 5 зарахованих повторень для жінок. Така ж кількість
зарахованих повторень є обов’язковою і для другої частини вправи відповідно;
рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на
продовження виконання вправи.
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Друга частина: упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме,
ноги разом. Згинаючи руки, опустити пряме тіло (до торкання підлоги тільки
грудьми). Для жінок після моменту проходження прямого кута між плечима
та передпліччями, розгинаючи руки, утримуючи пряме тіло, вийти у вихідне
положення;
забороняється: згинати тіло та прогинатись, торкатися підлоги ще будьякою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги;
при одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами у другій
частині вправа припиняється;
дозволяється: робити зупинку в упорі, виконувати вправу на кулаках;
рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом
на продовження виконання вправи.
Зараховується загальна сума повторень двох частин за умов виконання
мінімуму у кожній частині.
5.2.3 Оцінка фізичної підготовленості кандидатів, які готуються за
програмою офіцерів запасу, складається з суми балів, отриманих ними за
виконання всіх призначених для перевірки вправ і визначається згідно з
Таблицею нарахування балів за виконання фізичних вправ.
Для отримання оцінки «залік» кандидату необхідно набрати суму від 35
до 70 балів за Таблицею нарахування балів (додаток 4).
Кандидат оцінюється як «незалік», якщо:
– за виконання трьох фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;
– не виконувалась вправа на силу чи витривалість з будь-якого приводу;
– не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість, а
саме:
– вправа на силу «Підтягування на перекладині» для осіб чоловічої
статі, яка виконана менше 5 разів (повторень), що становить менше – 12 балів;
– вправа на витривалість «Біг на 1км» для осіб чоловічої статі, яка
виконана з часом більше 4 хв. 30 с, що становить менше – 15 балів;
– вправа на силу «Комплексна силова вправа» для осіб жіночої статі, яка
виконується 2 хв. і складається з двох частин по 1 хв. Протягом першої
хвилини вправи (частини) виконано менше 15 разів (повторень) згинань і
розгинань тулуба та протягом другої хвилини вправи (частини) виконано
менше 5 разів (повторень) згинань і розгинань рук в упорі лежачи і в сумі
складає 20 разів (повторень), що становить менше 4 балів;
– вправа на витривалість «Біг на 1км» для осіб жіночої статі, яка
виконана з часом більше 5 хв. 15 с, що становить менше – 15 балів.
За умов отримання оцінки «незалік» громадянин із числа кандидатів для
проходження військової підготовки відраховується.
5.3 Перевірка рівня знань з допризовної підготовки для юнаків або
медично-санітарної підготовки для осіб жіночої статі
5.3.1 З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки
відбіркова
комісія
проводить
тестування
громадян
(крім
військовослужбовців), яке складається із 5 завдань у письмовій формі та
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5 завдань із практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за
кожне завдання (тестування) складає 10 балів, максимальна кількість балів –
100. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50% (менше 50 балів)
максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на
зарахування для проходження військової підготовки.
5.3.2 Перед початком оцінювання кандидатів для проходження
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу перевіряється
зовнішній вигляд, форма одягу.
Якщо кандидат для проходження військової підготовки за програмою
підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки має неохайний
зовнішній вигляд (не голений, не підстрижений), загальна оцінка знижується
на 10 (десять) балів, має непрасований та брудний одяг (спортивна форма
одягу) – загальна оцінка знижується ще на 10 (десять) балів.
Усі питання не виходять за рамки підручника для 10-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни» (додаток 5).
Теоретична частина включає наступні розділи:
– правові та політичні основи захисту Вітчизни (знання законів
України, які регламентують питання служби в Збройних Силах України);
– загальновійськова підготовка (знання статутів Збройних Сил у межах
програми допризовної підготовки);
– вогнева підготовка (теоретичні знання стрілецької зброї);
– тактична підготовка (розділи основних видів бою);
– основи військової топографії (вміння орієнтуватись на місцевості за
допомогою карти, компаса та місцевих предметів);
– основи цивільного захисту (знання порядку дій при використанні
сильнодіючих отруйних речовин);
– основи медико-санітарної підготовки (для осіб жіночої статі – порядок
надання першої медичної допомоги).
5.3.3 Критерії оцінювання відповідей вступників на письмові завдання
та практичне виконання нормативів (прийомів):
10 балів – кандидат демонструє повні й глибокі знання навчального
матеріалу при письмовій відповіді на питання, необхідний рівень умінь і
навичок, правильно, чітко й вчасно виконує практичні завдання, нормативи
(прийоми);
8 балів – кандидат допускає несуттєві неточності при письмовій
відповіді на питання та практичному виконанні завдань, нормативів
(прийомів);
6 балів – кандидат допускає окремі помилки при письмовій відповіді на
питання, практичні завдання, нормативи (прийоми) виконує нечітко, з
помилками;
3 бали – кандидат слабо орієнтується у відповідях на письмове завдання,
не здатен до кінця виконати практичне завдання, норматив (прийом);
0 балів – відсутня відповідь на письмове завдання, кандидат не здатний
застосувати знання на практиці при виконанні нормативів (прийомів).
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VI ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ
6.1 Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає
апеляційна комісія Кам’янець-Подільського національного університету імені
Івана Огієнка . Для розгляду апеляції щодо кількості балів, отриманих під час
конкурсного відбору, та вирішення спірних питань громадянину необхідно
подати особисто заповнену заяву до відбіркової комісії.
У заяві вказується прізвище, ім’я та по батькові, навчальний заклад,
номер білета та назва випробування, з якого проводитиметься апеляція, і суть
спірного питання.
Апеляція громадянина повинна подаватись у день проведення усного
випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого
дня, після оголошення оцінки за випробування.
Додаткові опитування громадян під час розгляду апеляції не
допускаються.
6.2 Заяви вступників обробляються відповідно до вимог Закону
України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI.
Подання громадянином недостовірних персональних даних, відомостей
про навчання є підставою для відрахування його з числа кандидатів для
проходження підготовки.
VII ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ
7.1 Громадяни, що мають досвід бойових дій, участі в миротворчих
операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами,
зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за
умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за станом
здоров’я.
VIII ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ
8.1 Для проходження військової підготовки за кошти Державного
бюджету до проекту наказу в першу чергу включаються громадяни, які:
– рекомендовані відбірковою комісією до зарахування та які відповідно
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі й учасників
бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівники
підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню
участь в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому
законодавством;
– відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей» мають таке право при вступі до вищих
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військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів;
– прийняли рішення щодо укладання Контракту про проходження
військової служби громадянами України у Збройних Силах України з
Міністерством оборони України.
ІХ ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
9.1. Сума балів, отримана вступником за результатами випробувань, з
урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного
огляду складає рейтинг громадянина, на підставі якого за кожною військовообліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список.
9.2 Зарахування громадян для проходження підготовки за програмою
офіцерів запасу здійснюється наказом ректора Кам’янець-Поідльського
національного університету імені Івана Огієнка на підставі протоколу
конкурсного відбору засідання відбіркової комісії.
9.3 Громадяни України, які рекомендовані на навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу, укладають відповідний Контракт на підготовку у
визначений термін.
Контактна інформація відбіркової комісії з організації конкурсного
відбору для проходження підготовки за програмою підготовки офіцерів
запасу на кафедрі військової підготовки Кам’янець-Подільського
національного університету імені Івана Огієнка
Поштова адреса:
32300 Хмельницька область, м. Кам’янець-Подільський, вул. Гагаріна, 56
Телефон для довідок:
Відбіркова комісія:
03849 50250.
Електронна пошта:
kvpkpnu@kpnu.edu.ua
Сайт КПНУ:
http://kvp.kpnu.edu.ua
Начальник кафедри військової підготовки
Кам’янець-Подільського національного університети
імені Івана Огієнка
полковник
«___»_________2017 року

Є.І. БРИЖАТИЙ
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Додаток 1
ОБОВ’ЯЗКИ
громадянина України під час проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу
(наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони
України від 15.08.2013р. № 1190/560)
Громадяни України, які проходять військову підготовку за програмою
підготовки офіцерів запасу, крім обов’язків, передбачених Законом України
«Про вищу освіту» та Положенням про державний вищий навчальний заклад,
зобов'язані:
– сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати
командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою
військовою (військово-обліковою) спеціальністю;
– відвідувати всі заняття з військової підготовки, у встановлені терміни
складати заліки та екзамени, які передбачені програмою військової
підготовки, брати участь у заходах, що проводяться кафедрою військової
підготовки;
– дотримуватись на заняттях з військової підготовки вимог Військових
Статутів Збройних Сил України і розпорядку дня кафедри військової
підготовки;
– прибувати на заняття з військової підготовки охайно одягненими,
мати акуратну зачіску;
– зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне
обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі
зброєю та на військовій техніці;
– виконувати вимоги режиму таємності та не допускати розголошення
державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання.
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Додаток 2
Декану ___________________________________________
(назва факультету за місцем навчання)

_________________________________________________
(назва навчального закладу)

_________________________________________________
(прізвище та ініціали декана)

студента

курсу, групи ________________

_________________________________________________
(прізвище ім’я, по батькові студента)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до конкурсного відбору для навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
КПНУ ім. І. Огієнка на контрактній основі для здобуття додаткових знань.
Про себе повідомляю
Дата народження ___________________________________________________
(число, місяць, рік цифрами)

Місце народження __________________________________________________
Місце проживання__________________________________________________
Ідентифікаційний код _______________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
(мобільний, домашній)

Військовий комісаріат за місцем приписки
_________________________________________________________________
Строкову військову службу __________________________________________
(не проходив або проходив у ________р.)

За станом здоров’я придатний до військової служби.
З обов’язками студента під час проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу ознайомлений і зобов’язуюсь їх
виконувати.
Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних КПНУ
та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що визначені у ст.8
Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
«____» ____________201__р.
________________________
(власноручний підпис)
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Продовження додатку 2
Начальнику кафедри військової підготовки
Кам’янець-Подільського національного університету
імені Івана Огієнка
полковнику ___________________________________
(прізвище та ініціали)

громадянина(нки) України
_____________________________________________
(прізвище ім’я, по батькові )

_____________________________________________
(домашня адреса, місце роботи, який вищий навчальний

заклад закінчив (ла), спеціальність, серія і номер диплому)

ЗАЯВА
Прошу допустити мене до конкурсного відбору для навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
КПНУ ім. І. Огієнка на контрактній основі, для здобуття додаткових знань.
Про себе повідомляю
Дата народження ___________________________________________________
(число, місяць, рік цифрами)

Місце народження __________________________________________________
Місце проживання__________________________________________________
Ідентифікаційний код _______________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
(мобільний, домашній)

Військовий комісаріат за місцем приписки
_________________________________________________________________
Строкову військову службу __________________________________________
(не проходив або проходив у ________р.)

За станом здоров’я придатний до військової служби.
З обов’язками студента під час проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу ознайомлений і зобов’язуюсь їх
виконувати.
Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних КПНУ
та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що визначені у ст.8
Закону України «Про захист персональних даних», ознайомлений.
«____» ____________201__р.
________________________
(власноручний підпис)
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Додаток 3
Додаток 4
до Положення про військово-лікарську
експертизу в Збройних Силах України
Номенклатурний номер ____________
Код ____________
ДОВІДКА
військово-лікарської комісії
_________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я та по батькові,

_________________________________________________________________
рік народження, військова частина, яким військкоматом призваний у

_________________________________________________________________
Збройні Сили, військова професія)

Проведено медичний огляд ВЛК _________ «___» ____________20___ року.
Діагноз та постанова ВЛК про причинний зв’язок захворювання (травми,
поранення, контузії, каліцтва) ________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
На підставі статті ____ графи ____ Розкладу хвороб, графи _____ ТДВ ______
__________________________________________________________________
(вказати постанову комісії)

Голова ВЛК _______________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

Секретар ВЛК _____________________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище, ініціали)

М.П.

Місцезнаходження комісії ___________________________________________
(вказати адресу)

Рішення, постанова штатної ВЛК _____________________________________

(вказується у разі, коли постанова ВЛК підлягає затвердженню штатною ВЛК)
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Додаток 4
Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ

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

10
9
8
7
6
5

Біг 1000 м

Біг 100 м

3,50
3,52
3,54
3,55
3,58
4,00
4,03
4,06
4,09
4,12
4,15
4,18
4,21
4,24
4,27
4,30

-

Комплексносилова вправа

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

Біг 1000 м
4,30
4,33
4,36
4,39
4,42
4,45
4,48
4,51
4,54
4,57
5,00
5,03
5,06
5,09
5,12
5,15

Менше 5 хв 15 с – "незалік"

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

Підтягування
на перекладині

Особи жіночої статі

Менше 4 хв 30 с – "незалік"

Біг 100 м

Менше 5 разів – "незалік"

Бали

З числа громадян ВНЗ, які готуються за
програмою підготовки офіцерів запасу
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Додаток №5
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
теоретичної та практичної частини випробування
з допризовної підготовки
ПИСЬМОВІ ПИТАННЯ:
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ - ОСНОВА ВІЙСЬКОВОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВИ
(Військово-історичні, правові та політичні основи «Захисту Вітчизни»)
Структура воєнної організації держави та її керівництво.
Воєнна доктрина України.
Законодавство України про порядок проходження військової служби.
Види військової служби.
Права і обов’язки призовників.
Військова присяга – клятва на вірність українському народові, її
значення і порядок прийняття.
7. Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:
(Загальновійськова підготовка)
Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права і обов’язки.
Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.
Військова дисципліна, її суть і значення.
Обов’язки військовослужбовців з дотримання військової дисципліни.
Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів),
сержантів (старшин).
6. Розподіл часу і повсякденний порядок.
7. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів
повсякденної діяльності навчання й побуту особового складу
підрозділів.
8. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти.
9. Обов’язки днювального роти та його підлеглість.
10. Обладнання та оснащення місця, де черговий, днювальний виконує
свої обов’язки.
11. Призначення та завдання вартової служби.
12. Визначення варти, чатового.
13. Пост, його обладнання та оснащення.
14. Обов’язки чатового.
15. Строї та їх елементи.
16. Обов’язки військовослужбовця перед шикуванням і в строю.
1.
2.
3.
4.
5.
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Продовження додатку №5
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
1. Призначення та загальна будова автомата АКМ.
2. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата АКМ.
3. Можливі затримки і несправності під час стрільби з АКМ і способи їх
усунення.
4. Малокаліберна гвинтівка ТОЗ-12, загальна будова та порядок її
зарядження.
5. Заходи безпеки під час поводження з малокаліберною гвинтівкою
ТОЗ-12 і патронами.
6. Можливі затримки під час стрільби з малокаліберної гвинтівки
ТОЗ-12, порядок їх усунення.
7. Загальна будова пневматичної гвинтівки ІЖ-38 та її характеристика.
8. Постріл і його періоди.
9. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу.
10. Відбій зброї і кут вильоту.
11. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і
мертвий простір та їх практичне значення.
12. Способи визначення відстаней до цілі.
13. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів
зброї.
14. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.
15. Призначення, бойові властивості, загальна будова і принцип дії
ручних гранат Ф-1; РГ-42; РГД-5.
16. Порядок огляду і підготовки гранат до метання.
17. Заходи безпеки під час поводження з ручними гранатами.
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
Характеристика загальновійськового бою.
Обов’язки солдата в бою.
Особиста зброя та екіпіровка солдата.
Організаційна структура механізованого відділення, його озброєння
та бойові можливості.
5. Дії солдата в бою.
6. Способи пересування на полі бою під час дії у пішому порядку.
7. Вимоги до вибору місця для ведення вогню і спостереження.
8. Прийоми і правила обладнання і маскування окопу для стрільби
лежачи.
9. Спостерігач і його обов’язки.
10. Способи боротьби з танками за допомогою ручних протитанкових
гранат.
11. Способи боротьби з повітряними цілями, що низько летять.
1.
2.
3.
4.
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12. Основні види інженерних загороджень.
13. Способи встановлення мінно-вибухових загороджень та порядок їх
подолання, демаскуючі ознаки МВЗ.
14. Магнітний азимут і його визначення.
15. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по
магнітному азимуту.
16. Дії солдата в бою у складі механізованого відділення.
17. Дії солдата у наступі та в обороні.
18. Вибір вогневої позиції, її інженерне обладнання та маскування.
19. Ведення спостереження.
20. Дії солдата під час застосування зброї масового ураження.
21. Похідний і бойовий порядок механізованого відділення.
22. Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
(Основи цивільного захисту)
1. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного
і воєнного часу.
2. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку
життєдіяльності людини.
3. Уражаючи фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об’єкти
економіки і довкілля.
4. Характеристика осередку ядерного ураження.
5. Хімічна зброя та засоби її застосування.
6. Бойові токсичні хімічні речовини, їх характеристика та вплив на
організм людини.
7. Характеристика осередку хімічного ураження.
8. Біологічна зброя, засоби її використання.
9. Характеристика осередку біологічного ураження.
10. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними.
11. Інженерні споруди, призначені для укриття і тимчасового захисту
людей, їх класифікація, обладнання та порядок використання.
12. Особливості використання додаткових патронів до цивільних
протигазів. Порядок виготовлення найпростіших засобів захисту
органів дихання та порядок їх використання.
13. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон
і костюм, загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх
призначення, склад, правила користування та режим роботи в них.
14. Засоби захисту шкіри, комплект захисного одягу, їх призначення,
склад, порядок користування.
15. Підвищення захисних властивостей звичайного одягу.
16. Медичні засоби індивідуального захисту.

22

Продовження додатку №5
17. Аптечка індивідуальна, її склад та порядок використання.
18. Індивідуальний протихімічний пакет та його склад.
19. Порядок обробки шкіри, одягу, взуття.
20. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок
використання.

його

ОСНОВИ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Основні правила та порядок проведення «штучного дихання» та не
прямого масажу серця.
2. Поняття про рану, класифікація ран.
3. Перша медична допомога при пораненні.
4. Види кровотеч.
5. Перша медична допомога при кровотечах.
6. Види переломів кісток, їх ознаки.
7. Перша медична допомога при переломах.
8. Табельні та підручні засоби іммобілізації.
9. Опіки, їх класифікація.
10. Перша медична допомога при опіках.
11. Перша медична допомога при тепловому та сонячному ударах.
12. Перша медична допомога при переохолодженні та відмороженні
організму.
13. Перша медична допомога при ураженні електричним струмом.
14. Перша медична допомога при утопленні.
15. Перша медична допомога при отруєнні чадним газом.
16. Перша медична допомога при отруєнні бензином, антифризом,
метиловим спиртом.
17. Перша медична допомога при укусах змій, комах та павуків.
18. Загальні правила особистої гігієни.
19. Заходи запобігання інфекційних захворювань.
20. Загальні поняття про смерть, вірогідні та явні ознаки смерті.
ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ:
ВІЙСЬКОВІ СТАТУТИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:
(питання відпрацьовуються практичним виконанням команд)
1. Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку
поблизу свого поста, чи на сусідньому посту.
2. Дії чатового при нападі на пост.
3. Порядок застосування зброї.
4. Рух стройовим і похідним кроком.
5. Повороти під час руху.
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6.
7.
8.
9.

Військове вітання на місці й під час руху.
Вихід зі строю.
Підхід до начальника.
Повернення до строю.
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА

1. Неповне розбирання та складання автомата АКМ.
2. Спорядження магазину патронами і порядок заряджання автомата
АКМ.
3. Приготування до стрільби, лежачи з упору.
ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
1. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх
знаходження.
2. Визначення сторін горизонту за компасом, годинником та сонцем,
місцевими предметами.
3. Визначення азимута на місцевий предмет і напрямку руху по
магнітному азимуту.
ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА
1. Надягання загальновійськового захисного комплекту ЗЗК.
2. Надягання протигазу.
3. Пакет перев’язувальний індивідуальний та порядок
використання.

його

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА
1. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення
штучної вентиляції легенів.
2. Непрямий масаж серця, як спосіб відновлення діяльності серцевосудинної системи, методика його виконання.
3. Техніка накладання пов’язок на голову.
4. Техніка накладання пов’язок на передпліччя.
5. Техніка накладання пов’язок на ліктьовий та плечовий суглоби.
6. Техніка накладання пов’язок на колінний та гомілковостопний
суглоби.
7. Техніка накладання кровоспинного джгуту і закрутки на стегно і
плече.
8. Накладання шин з підручного матеріалу при переломах плеча,
передпліччя, стегна, гомілки.

24

Продовження додатку №5
Приклад.
БІЛЕТ № *
Письмові питання:
Структура воєнної організації держави та її керівництво.
Призначення та загальна будова автомата АКМ.
Характеристика загальновійськового бою.
Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного
і воєнного часу.
5. Основні правила та порядок проведення «штучного дихання» та не
прямого масажу серця.
1.
2.
3.
4.

Практичні питання:
(практичне виконання команд і дій)
1. Дії чатового при виникненні на посту пожежі або порушенні порядку
поблизу свого поста, чи на сусідньому посту.
2. Неповне розбирання та складання автомата АКМ.
3. Способи вивчення місцевості, виявлення цілей та доповідь про їх
знаходження.
4. Надягання загальновійськового захисного комплекту ЗЗК.
5. Штучне дихання – його різновиди, методика та техніка проведення
штучної вентиляції легенів.
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