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Державний вищий навчальний заклад «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі Університет) здійснює 

військову підготовку громадян України (далі – громадяни; особи) за програмою 

підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка) на кафедрі військової 

підготовки, керуючись Положенням про військову кафедру ДВНЗ «КНЕУ ім. В. 

Гетьмана», затвердженого спільним наказом Міністерства оборони України та 

Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 №314/225 

Ці Правила розроблені кафедрою військової підготовки відповідно до 

Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Закону 

України «Про вищу освіту», Порядку проведення військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 №48, Інструкції про 

організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки 

офіцерів запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України 

та Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 №1678/28123  

І. Загальні положення 

1.1. Університет оголошує прийом громадян для проходження військової 

підготовки на кафедрі військової підготовки за військово-обліковими 

спеціальностями: «Організація речового забезпечення військ (сил), 

експлуатація та ремонт технічних засобів речової служби», «Організація 

продовольчого забезпечення військ (сил), експлуатація та ремонт технічних 

засобів продовольчої служби» в межах ліцензійного обсягу (Додаток 1) 

1.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки на 

кафедру військової підготовки Університету здійснюється за результатами 

конкурсного відбору та медичної довідки військово-лікарських комісій (далі – 

ВЛК), що проводиться у порядку, встановленому Інструкцією про організацію 

військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу, затвердженої спільним наказом Міністерства оборони України та 

Міністерства освіти і науки України від 31.12.2015 №1678/28123 і цими 
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Правилами. 

1.3. Організацію конкурсного відбору громадян для проходження 

військової підготовки здійснює Відбіркова комісія Університету (далі – 

Відбіркова комісія), склад та повноваження якої визначаються наказом 

Університету. 

Усі питання, які пов’язані з прийомом громадян для проходження 

військової підготовки в Університеті, вирішуються Відбірковою комісією на її 

засіданнях.  

Рішення відбіркової комісії оформлюються протоколом та оголошуються 

з дотриманням вимог, що встановлені законодавством України та цими 

Правилами.  

ІІ. Вимоги до громадян для проходження військової підготовки 

2.1.  На кафедру військової підготовки Університету для проходження 

військової підготовки приймаються громадяни України, які постійно проживають 

на території України, мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра і придатні за станом здоров'я та морально-діловими якостями (далі - 

студентів) до військової служби та навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу 

ІІІ. Фінансування військової підготовки громадян 

3.1. Громадяни проходять військову підготовку на кафедрі військової 

підготовки Університету за рахунок коштів фізичних осіб, які сплачуються 

відповідно до укладених контрактів щодо  військової підготовки. 

Контракт про військову підготовку громадян укладається у порядку та за 

зразком, встановленими Інструкцією про організацію військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої 

спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 

України від 31.12.2015 №1678/28123. 

3.2. Вартість військової підготовки на кафедрі військової підготовки 

Університету розраховується та затверджується ректором Університету за 

погодженням з Департаментом військової освіти та науки Міністерства 
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оборони України. 

IV. Терміни прийому заяв і документів, медичного огляду, конкурсного 

відбору та зарахування громадян 

4.1. Прийом письмових заяв і документів, медичний огляд, конкурсний 

відбір та зарахування громадян для проходження військової підготовки 

проводяться згідно графіка. (Додаток 2) 

4.2. Списки громадян, які допущені до участі у конкурсному відборі та 

розклад заходів, передбачених конкурсним відбором, доводяться до осіб, які 

виявили бажання навчатися на кафедрі військової підготовки, шляхом 

розміщення на інформаційних стендах і веб-сторінці Університету. 

V. Порядок прийому заяв і документів, медичного огляду та допуску 

громадян до участі в конкурсному відборі 

5.1.Студенти КНЕУ, які виявили бажання взяти участь у конкурсному 

відборі на навчання з військової підготовки у 2020 році повинні подати заяву  

на ім'я завідувача кафедри військової підготовки Університету. (Додаток 3)  

5.2.Студенти Закладів вищої освіти (ЗВО) України – в деканати 

факультетів (інститутів) на ім'я декана факультету за місцем основного 

навчання. 

5.3. Після підписання заяви завідувачем кафедри військової підготовки 

Університету кандидати на навчання надають встановлений перелік 

документів до Відбіркової комісії кафедри, а саме:  

 підписана заява;  

У заяві  громадянин зазначає: 

  прізвище, ім’я та по батькові; 

  номер навчальної групи, назву факультету (інституту) та ЗВО, у якому 

здобуває вищу освіту, форму навчання – очна (денна, вечірня) або заочна 

(дистанційна); 

  інформацію про здобутий або той, що здобувається ступінь вищої освіти; 

До заяви  також додається: 

 копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) - 2 шт.;  
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 копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації 

місця проживання (тільки для паспорта громадянина України з безконтактним 

електронним носієм) – 2 шт.; 

 копія картки (довідки) платника податків про присвоєння реєстраційного 

(ідентифікаційного) номера - 2 шт.;  

 копія приписного свідоцтва (крім дівчат) - 2 шт. або військового квитка - 1 

шт.; 

  автобіографія складена власноруч (зразок на сайті);  

 фото 3x4 - 4 шт. (кольорові) - для всіх категорій громадян України; 

  довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за 

попередні семестри навчання (екз., заліки) - для студентів; 

  копія диплому не нижче бакалавра та додатка щодо успішності - для інших 

категорій громадян України;  

 оригінал медичної довідки з військкомату про придатність до навчання на 

факультеті підготовки офіцерів запасу (надається після проходження 

кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за 

місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає Відбіркова комісія 

кафедри); 

 згоду на збір та обробку персональних даних. (Додаток 4) 

Затверджені ректором Університету списки здобувачів вищої освіти, їх 

заяви та узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої 

освіти екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до 

Відбіркової комісії.  

Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку 

не включаються. 

5.4.  Після отримання заяв і документів, визначених пунктами 5.1- 5.3 

цього розділу, кафедра військової підготовки Університету видає громадянам 

направлення для проходження військово-лікарської комісії.  Громадяни із числа 

осіб чоловічої статі проходять медичний огляд ВЛК у районних (міських) 

військових комісаріатах за місцем перебування на військовому обліку 
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(реєстрації), жіночої статі – за місцем проживання (навчання). 

5.5. На підставі узагальнення отриманих списків здобувачів вищої освіти, 

заяв  і документів, висновків ВЛК відбіркова комісія допускає громадян до 

участі в конкурсному відборі та розподіляє їх на групи з урахуванням 

відповідності військово-обліковим спеціальностям. 

Громадяни, які за результатами медичного огляду визнані непридатними 

до військової служби за станом здоров’я або подали документи, що не 

відповідають вимогам цих Правил, до участі в конкурсному відборі не 

допускаються. 

VI. Порядок проведення конкурсного відбору громадян 

6.1. Конкурсний відбір громадян для проходження військової підготовки 

на кафедрі військової підготовки Університету включає:  

  оцінку рівня успішності навчання;  

  професійний психологічний відбір;  

  оцінку засвоєння програми допризовної підготовки;  

  оцінку рівня фізичної підготовленості.  

6.2. Рівень успішності навчання громадян, які здобувають ступінь вищої 

освіти бакалавра, оцінюється в балах за результатами складання ними 

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 успішності 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. 

Перевід у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи 

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу. (Додаток 5)  

6.3. Професійний психологічний відбір громадян здійснюється 

Відбірковою комісією відповідно до вимог Інструкції з організації та 

проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у 
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вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 

ЗВО, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року 

№ 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за 

№ 893/16909. 

За результатами проходження професійно психологічного відбору 

громадянин оцінюється так: «пройшов професійний психологічний відбір» 

або «не пройшов професійний психологічний відбір».  

Громадяни, які не пройшли професійний психологічний відбір, не 

допускаються до участі в конкурсному відборі.  

6.4. Оцінка засвоєння громадянами (крім військовослужбовців) програми 

допризовної підготовки проводиться Відбірковою комісією шляхом їх 

тестування, яке складається з 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з 

практичного виконання нормативів (прийомів). (Додаток 6) 

Перелік завдань та критерії оцінювання громадян розробляються 

відбірковою комісією в обсязі програми предмету «Захист Вітчизни» для 

загальноосвітніх навчальних закладів і затверджуються ректором Університету.  

Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, 

максимальна кількість – 100 балів.  

Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 балів, не 

допускаються до участі в конкурсному відборі. 

6.5. Перевірка рівня фізичної підготовленості громадян проводиться 

Відбірковою комісією після надання довідки медичного огляду лікарем-

терапевтом Київської міської студентської поліклініки(КМСП). 

Оцінка рівня фізичної підготовленості громадян визначається за 

результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, 

установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних 

Сил України) та критеріїв оцінювання (Додаток 7):  

 для осіб чоловічої статі – біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг 

на 1000 м;  

 для осіб жіночої статі – біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 
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1000 м.  

Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ 

дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою покращення 

результату не дозволяється. 

Рівень фізичної підготовленості громадян оцінюється як «зараховано» 

або «не зараховано».  

Рівень фізичної підготовленості оцінюється як «не зараховано», якщо 

отримана хоча б одна оцінка «незадовільно» за виконання фізичних вправ або 

одна із вправ не виконувалась без поважних причин. 

У разі отримання оцінки «не зараховано» громадяни не допускаються до 

участі в конкурсному відборі.  

6.6. Результати конкурсного відбору громадян та висновки ВЛК щодо їх 

придатності до військової служби за станом здоров’я, вказуються у відповідних 

графах відомості проведення конкурсного відбору громадян для проходження 

військової підготовки на кафедрі військової підготовки Університету  за 

військово-обліковою спеціальністю (Додаток 8) 

6.7. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає 

апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом 

Університету.  

Порядок роботи апеляційної комісії розміщується на інформаційних 

стендах Університету до початку конкурсного відбору шляхом.  

Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися 

в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не 

пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. 

Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не 

допускається. 

6.8. Загальна кількість балів, отримана громадянином за результатами 

випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору, 

рівня фізичної підготовки та медичного огляду складає рейтинг кандидата для 

проходження військової підготовки.  
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VIІ. Формування рейтингового списку та зарахування громадян 

7.1. Відбіркова комісія на підставі рейтингів кандидатів для проходження 

військової підготовки за кожною військово-обліковою спеціальністю складає 

окремий рейтинговий список.  

Рейтинговий список складається:  

  з урахуванням права на зарахування поза конкурсом;  

  за загальною кількістю балів від більшої до меншої;  

  при однаковій загальній кількості балів з урахуванням права на 

першочергове зарахування за черговістю, визначеною пунктом 7.3 цього 

розділу.   

У рейтинговому списку зазначаються:  

  прізвище, ім’я, та по батькові кандидата для проходження військової 

підготовки;  

  підстави для зарахування поза конкурсом або першочергового 

зарахування;  

  загальна кількість балів.  

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на 

інформаційних стендах Університету. 

7.2. Зараховуються поза конкурсом для проходження військової 

підготовки громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в миротворчих 

операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами. 

 7.3. Право на першочергове зарахування для проходження військової 

підготовки мають громадяни, які: 

  відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і 

учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а також працівників 

підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь 

в АТО в районах її проведення у порядку, встановленому законодавством 
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України; 

  відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей» мають таке право при вступі до вищих 

військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів ВНЗ; 

  мають вищий бал з допризовної підготовки. 

7.4. Відбіркова комісія на підставі рейтингових списків за кожною 

військово-обліковою спеціальністю приймає рішення про надання громадянам 

рекомендацій до зарахування, яке здійснюється наказом Університету. 

7.5. Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого 

зараховано для проходження військової підготовки, та ректором Університету 

укладається контракт про військову підготовку громадянина на кафедрі 

військової підготовки. 

Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти ЗВО, що 

не мають військового навчального підрозділу, також укладається договір про 

організацію військової підготовки здобувачів вищої освіти за програмою 

підготовки офіцерів запасу. 

7.6. Громадянин, який не підписав контракт протягом часу, зазначеного у 

пункті 7.5 цього розділу, відраховується зі складу тих, кого зараховано для 

проходження військової підготовки. На вакантні місця можуть зараховуватися 

громадяни згідно з рейтингом за умови укладання контракту у визначений 

строк. 

7.7. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян зберігаються на 

кафедрі до завершення ними військової підготовки. 

Роботи громадян, які не зараховані для проходження військової 

підготовки, зберігаються протягом одного року. 
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  Додаток 1  

                             до Правил прийому громадян України 

                                    для проходження військової підготовки за 

                              програмою підготовки офіцерів запасу 

                    на кафедрі військової підготовки  

                                 Київського національного економічного 

                                              Університет імені Вадима Гетьмана» у 2020 році 

                                                                   (пункт 1.1 розділу І) 

ПЕРЕЛІК  
військово-облікових спеціальностей, за якими оголошується  

конкурсний відбір громадян для проходження військової підготовки на 
кафедрі військової та ліцензійний обсяг  

 

Військово-облікова спеціальність Ліцензійний обсяг (осіб) 

«Організація речового забезпечення 

військ (сил), експлуатація та ремонт 

технічних засобів речової служби» 
120 

«Організація продовольчого 
забезпечення військ (сил), експлуатація 
та ремонт технічних засобів 
продовольчої служби». 

120 
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                                                                    Додаток 2 

                                     до Правил прийому громадян України для 

                              проходження військової підготовки за  

                               програмою підготовки офіцерів запасу 

                    на кафедрі військової підготовки  

                                                        Київського національного економічного університету 

                        імені Вадима Гетьмана  у 2020 році 

                                                                   (пункт 4.1 розділу V) 

 

 

 

Прийом кафедрою військової підготовки 

Університету  письмових заяв  і документів та 

видача громадянам направлень для 

проходження військово-лікарських комісій 

з 01 лютого до 15 червня 

2020 року  

Проходження громадянами військово-

лікарських комісій  
до 20 червня 2020 року 

Проведення конкурсного відбору  21– 28 червня 2020 року    

Формування та оголошення рейтингового 

списку громадян, рекомендованих до 

зарахування 

до 30 червня 2020 року  

Зарахування та укладання контрактів щодо 

військової підготовки громадян  
до 15 липня 2020 року. 
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                                                                    Додаток 3 

                                     до Правил прийому громадян України для 

                              проходження військової підготовки за  

                               програмою підготовки офіцерів запасу 

                    на кафедрі військової підготовки  

                                                        Київського національного економічного університету 

                        імені Вадима Гетьмана  у 2020 році 

                                                                   (пункт 5.1 розділу V) 
 

Зразок заяви здобувача 

вищої освіти                                Завідувачу кафедри військової підготовки 

                                                за програмою підготовки офіцерів запасу 

                                                ДВНЗ «Київський національний  економічний                                                                                                                                                                                                                                           

                                                університет імені Вадима Гетьмана» 

                                                              

                                                студента(ки) ____ курсу групи ____________ 

                                                спеціальності ___________________________  

                                                           __________________________________   

                                                        ___________________________________                                                                                                

                                                                              (прізвище, імя, по-батькові) 

                                            Моб. телефон _________________________ 

 

З А Я В А 

Прошу допустити мене до конкурсного відбору для проходження 

військової підготовки за програмою офіцерів запасу за військово-обліковою 

спеціальністю «_____________________________________________________» 

за контрактом у спеціалізованому структурному підрозділі, що створений у 

Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана з 

метою отримання додаткових компетенцій, необхідних для належного 

виконання військового обов’язку в запасі та для майбутньої професійної 

діяльності.   
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Зобов’язуюсь виконувати вимоги, які висуваються до студентів на період 

проходження військової підготовки. 

_____________                                              _______________ 

              (дата)                                                                                                          (підпис) 

                                                                           Додаток 4  

                                            до Правил прийому громадян України 

                                                  для проходження військової підготовки за 

                                             програмою підготовки офіцерів запасу 

                                   на кафедрі військової підготовки  

                                                Київського національного економічного 

                                                               Університету імені Вадима Гетьмана у 2020 році 

                                                                           (пункт 5.3 розділу V) 
 

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 кафедрі військової підготовки   

Державного вищого навчального закладу  «Київський національний економічний 

Університет імені Вадима Гетьмана»(далі КНЕУ) 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, т.ч. громадянство, дані про 

особисті документи в сфері освіти (документи про освіту, студентські 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 

кафедри військової підготовки 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 

кафедри 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, 

здійснюються тільки за погодження зі мною. 

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

кафедру військової підготовки 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_________________  (___________________________) 
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 (Підпис)  (Ініціали та прізвище) 
 

 
Особу та підпис ________________________________________________перевірено особою 
уповноваженою навчальним закладом на таку перевірку: _________________________ 
                                                                                                                                         (посада) 
________________________________________________________________________________________ М.П. 

 
                                                      Додаток 5 

                                до Правил прийому громадян України для 

                         проходження військової підготовки за 

                          програмою підготовки офіцерів запасу                           

                на кафедрі військової підготовки 

                                                    Київського національного економічного університету 

                                                      імені Вадима Гетьмана»  у 2020 році 
                                                (пункт 6.2, розділу VІ) 

 

СИСТЕМА 
переведення оцінок з навчальних дисциплін 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: 

Таблиця 1 

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 та 2-бальною шкалою, переведення у  
100-бальну шкалу здійснюється таким чином: 

Таблиця 2 

Оцінка у 4-х бальній шкалі 100-бальна шкала 

відмінно (5) 90 

добре (4) 75 

задовільно (3) 60 
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Таблиця 3 

Оцінка у 2-х бальній шкалі 100-бальна шкала 

зараховано 60 

 
                                                       
                                                        
                                                       Додаток 6 

                                  до Правил прийому громадян України для 

                           проходження військової підготовки за 

                            програмою підготовки офіцерів запасу 

                 на кафедрі військової підготовки 

                                                     Київського національного економічного університету 
                                                       імені Вадима Гетьмана»  у 2020 році 

                                                  (пункт 6.4  розділу VІ) 
 
 

Перелік питань 

теоретичної частини випробування 

з допризовної підготовки 

 

Розділ 1. Військово-гуманітарна підготовка 

 

1. Види Збройних Сил України та їх призначення. 

2. Структура Повітряних сил України. 

3. Структура Військово-морських сил України. 

4. Структура Сухопутних військ. 

5. На основі яких державних документів організовуються й функціонують Збройні Сили 

України? 

6. Як називається прийнята державою система поглядів і положень про її військову 

безпеку, про будівництво Збройних Сил, їх функціонування та використання? 

7. Призначення Збройних Сил України. 

8. Ким затверджено Військові статути Збройних Сил України? 

9. Коли були створені Збройні Сили України? 

10. З кого складається особовий склад Збройних Сил України? 

11. Що є основою забезпечення комплектування Збройних Сил України? 

12. Відповідно до вимог Конституції України під час яких подій забороняється 

використовувати Збройні Сили України? 

13. Який принцип покладено в основу керівництва Збройними Силами України? 

14. Походження Військової присяги, Бойового прапора та інших відзнак України. Коли 

відзначається святкування дня Державного прапора України? 

15. Зміст Військової присяги. 

16. Хто повинен приймати Військову присягу на вірність народу України? 

17. Хто має право проходити військову підготовку у вищих військових навчальних 

закладах за програмою офіцерів запасу? 

18. Види військової служби в Україні. 

19. Хто має право на альтернативну службу? 

20. У якому віці громадяни України можуть бути призвані на військову службу? 

21. Скільки походів на Болгарію здійснив князь Святослав Хоробрий? 

22. Коли було організовано Запорізьку Січ? 

23. У якому році було остаточно ліквідовано Запорізьку Січ? 
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24. У якому році було створено Українську повстанську армію? 

25. У якому році була розпочата Друга світова війна? 

26. У якому році була розпочата Велика Вітчизняна війна? 

27. Дата закінчення  Другої світової війни? 

 

Розділ 2. Статути Збройних Сил України 

 

1. Армійські військові звання Збройних Сил України. 

2. Флотські військові звання Збройних Сил України. 

3. Військовослужбовці та стосунки між ними. 

4. Що таке підрозділ? 

5. Що таке військова частина? 

6. Хто такі прямі начальники? 

7. Хто такі безпосередні начальники? 

8. Порядок віддання та виконання наказів. 

9. Кому повинен  доповісти військовослужбовець про виконання отриманого наказу? 

10. Що визначає старшинство одного військовослужбовця по відношенню до іншого 

військовослужбовця згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби? 

11. Коли і де не віддається військове вітання? 

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

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

14. При зустрічі військовослужбовців на вулиці або в приміщенні у званнях «капітан» і 

«майор» хто першим повинен віддати військове вітання? 

15. Як звертаються військовослужбовці до старшого начальника в присутності 

безпосереднього начальника? 

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

17. Хто веде порядок звільнення військовослужбовців у відділенні? 

18. Що таке розпорядок дня військової частини? 

19. Який обсяг повітря має бути в спальному приміщенні роти з розрахунку на одного 

військовослужбовця? 

20. Яка норма площі в спальному приміщенні роти має припадати на одного 

військовослужбовця? 

21. Яку зачіску дозволяється мати військовослужбовцям строкової служби? 

22. Що таке добовий наряд? 

23. Призначення добового наряду військової частини. 

24. Склад добового наряду роти. 

25. Хто може бути призначений черговим роти? 

26. Кому підпорядковується добовий наряд роти? 

27. Що таке лист нарядів? 

28. Кому доповідає черговий роти про прибуття до роти командира полку? 

29. Що повинен робити днювальний роти, коли до роти прибувають офіцери або 

прапорщики інших підрозділів? 

30. Як встановлюються ліжка в спальному приміщенні роти? 

31. Що таке ранковий огляд? 

32. Що підлягає перевірці під час проведення ранкового огляду? 

33. Що таке вечірня перевірка? 

34. Що відбувається на вечірній перевірці? 

35. Що таке вечірня прогулянка? 

36. Що відбувається на вечірній прогулянці? 

37. Що таке військова дисципліна? 

38. Яку відповідальність несе військовослужбовець за вчинене правопорушення? 

39. Заохочення, які застосовуються щодо солдатів (матросів). 
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40. Стягнення, які накладаються на солдатів (матросів). 

41. Що таке варта? 

42. Хто такий вартовий? 

43. Хто такий чатовий? 

44. Що забороняється чатовому? 

45. Кому підпорядковується чатовий? 

46. Що таке пост? 

47. Хто має право змінити або зняти чатового? 

48. При виникнення пожежі на посту як повинен діяти чатовий? 

49. Що повинен робити чатовий у разі раптового захворювання? 

50. У яких випадках чатовим застосовується зброя без попередження? 

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

посту? 

 

Розділ 3. Вогнева підготовка 

 

1. Що таке постріл? 

2. На які періоди поділяється постріл? 

3. Що таке калібр? 

4. Що таке початкова швидкість кулі? 

5. Що таке прицільна відстань? 

6. Що таке бойова швидкострільність? 

7. Що таке темп стрільби? 

8. Що таке траєкторія? 

9. Елементи траєкторії. 

10. Види траєкторії. 

11. Що таке прямий постріл? 

12. Що називається прикритим простором? 

13. Що називається «мертвим» простором? 

14. Що називається простором, що вражається? 

15. Що називається віддачею? 

16. З чого складається патрон? 

17. Загальний устрій гвинтівки ТОЗ-8. 

18. Призначення автомата АК-74. 

19. Призначення ствола стрілецької зброї. 

20. Скільки нарізів у стволі автомата АК-74? 

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

22. Призначення прицільних пристосувань стрілецької зброї. 

23. Призначення ствольної коробки автомата АК-74. 

24. Призначення кришки ствольної коробки автомата АК-74. 

25. Призначення зворотного механізму автомата АК-74. 

26. Призначення затворної рами автомата АК-74. 

27. Призначення затвора стрілецької зброї. 

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

29. Призначення ців’я. 

30. Призначення приклада автомата АК-74. 

31. Призначення магазина автомата АК-74. 

32. Скільки набоїв можна розмістити в магазині автомата АК-74? 

33. Що таке рівна мушка та яке її значення під час прицілювання? 

34. Яких заходів безпеки під час стрільби з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8 повинні 

дотримуватись військовослужбовці? 

35. Чи можна прицілюватися в мішень, якщо біля мішені знаходяться люди? 



19 

36. Чи можна незаряджену зброю направляти на людей? 

37. Чи можна незаряджену зброю направляти на тварин? 

38. Чи можна самостійно заряджати зброю? 

39. Чи можна самостійно розряджати зброю? 

40. Які затримки можуть бути під час стрільби з автомата  АК-74? 

41. Які затримки можуть бути під час стрільби з малокаліберної гвинтівки ТОЗ-8? 

42. Що таке осічка? 

43. Як перевірити відсутність патрона в патроннику автомата АК-74? 

 

Розділ 4. Тактична підготовка 

 

1. Що таке загальновійськовий бій? 

2. Види загальновійськового бою. 

3. Мета оборони. 

4. Мета наступу. 

5. Що називається атакою? 

6. Що називається контратакою? 

7. Що називається фронтом? 

8. Що називається флангом? 

9. Що називається тилом? 

10. Види маневру підрозділами. 

11. Що називається охватом? 

12. Що називається обходом? 

13. Що називається відходом? 

14. Види маневру вогнем. 

15. Що називається фронтальним вогнем? 

16. Що називається фланговим вогнем? 

17. Що називається перехресним вогнем? 

18. Що називається кинджальним вогнем? 

19. Що називається зосередженим вогнем? 

20. Організаційна структура механізованого відділення на БМП. 

21. Організаційна структура механізованого відділення на БТР. 

22. Організаційна структура механізованого взводу на БМП. 

23. Організаційна структура механізованого взводу на БТР. 

24. Що таке бойовий порядок підрозділу в загальновійськовому бою? 

25. Які бувають бойові порядки підрозділів у загальновійськовому бою? 

26. Які бувають бойові порядки підрозділів у наступі? 

27. Який інтервал між солдатами механізованого відділення під час наступу? 

28. Який інтервал між солдатами механізованого відділення під час оборони? 

29. Які бувають бойові порядки підрозділів в обороні? 

30. Яку позицію обороняє механізоване відділення? 

31. Який фронт оборони захищає механізований взвод? 

32. Який фронт наступу механізованого відділення? 

33. Який фронт наступу механізованого взводу? 

34. Якщо танк знаходиться на відстані 10 метрів, яким видом зброї його можна знищити? 

35. Якщо танк знаходиться на відстані 100 метрів, яким видом зброї його можна знищити? 

36. Якщо танк знаходиться на відстані 300 метрів, яким видом зброї його можна знищити? 

37. Що таке бруствер окопу? 

38. Яка висота бруствера окопу для стрільби лежачи? 

39. Яка глибина окопу для стрільби лежачи? 

40. Яка ширина окопу для стрільби лежачи? 

41. Яка висота бруствера окопу для стрільби стоячи? 
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42. Яка глибина окопу для стрільби стоячи? 

43. Яка ширина окопу для стрільби стоячи? 

44. З якою метою здійснюється переповзання на полі бою? 

45. З якою метою здійснюються дрібні перебіжки? 

46. Що є особистою зброєю солдата? 

47. Що є зброєю механізованого відділення? 

48. Що є зброєю механізованого взводу? 

 

Розділ 5. Основи військової топографії 

 

1. Що таке карта? 

2. Які карти бувають? 

3. Що називається масштабом карти? 

4. Які масштаби бувають? 

5. Що називається квадратом карти? 

6. Що називається полюсом? 

7. Що називається паралеллю? 

8. Що називається меридіаном? 

9. Що називається екватором? 

10. Які існують сторони світу? 

11. Що називається компасом та його призначення? 

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

13. Що називається азимутом? 

14. Що називається зворотнім азимутом? 

15. Що називається орієнтиром? 

16. Способи орієнтування. 

17. У напрямку яких сторін світу завжди показують краї хреста  

православної церкви? 

18. У напрямку яких сторін світу завжди показують краї півмісяця мінарету  

мусульманської мечеті? 

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

скелі, кору дерева? 

20. Що таке рельєф місцевості? 

21. Які рельєфи бувають? 

22. На які природні умови поділяється місцевість? 

 

 

ЗАВДАННЯ 

для практичного виконання нормативів 

(прийомів) студентами з допризовної підготовки 

 

 

1. Стройове положення. 

2. Вихід зі строю та повернення в стрій. 

3. Стройовий крок. 

4. Повороти на місці та під час руху. 

5. Віддання військового вітання на місці та під час руху. 

6. Підхід до начальника та відхід від нього. 
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ПЕРЕЛІК 

стройових прийомів, команд та дій, що перевіряються  

з одиночної стройової підготовки, та найбільш  

характерні помилки при їх виконанні 

 

№ 

ел. 

№ 

з/п 

Прийоми, 

команди, дії 

Помилки 

1 1 Стройове 

положення 

Носки ніг розвернуті не по лінії фронту та не на ширину 

стопи. Підбори не поставлені разом. Кисті рук не по 

середині стегна, утримуються долонями назад. Груди не 

підняті, живіт не втягнутий. Тіло не подано вперед. Голова 

опущена. Руки зігнуті в ліктях 

2 2 Вихід зі строю Вихід зі строю та повернення до строю виконується 

похідним кроком. Вихід здійснюється не на вказану 

кількість кроків. Не виконаний поворот обличчям до 

строю. Порушується стройове положення. Під час виходу 

з другої шеренги накладена не ліва, а права рука на плече 

військовослужбовця, що стоїть попереду. Немає відповіді 

«СЛУХАЮСЬ» після отриманого наказу. 

Військовослужбовець, який виконує цей стройовий 

прийом, почувши своє військове звання та прізвище, не 

повернувся обличчям до начальника та не відповів «Я» 

3 3 Повороти на 

місці 

Після повороту не зберігається правильне положення 

корпусу або ніг. Ноги в колінах згинаються. Руки 

відходять від стегна. Нога приставляється не коротшим 

шляхом. Поворот виконаний не на 90 або 45 градусів 

4 1 Стройовий крок Корпус відведений назад. Нема координації в русі рук та 

ніг. Голова опущена донизу. Рух руками біля тулуба 

виконується не від плеча, а за рахунок згинання в ліктях. 

Підйом ноги від землі нижче 15 см і носок не витягується 

вперед. Розмір кроку менше (більше) 70–80 см. Нога 

заноситься за ногу. Рух рук вперед виконується значно 

нижче (вище) установленої висоти, а при русі назад – не 

до відмови в плечовому суглобі 

5 3 Повороти під 

час руху 

Повороти під час руху виконані несвоєчасно. Поворот 

праворуч (ліворуч) виконується не на носку правої (лівої) 

ноги. Поворот кругом виконаний не на носках обох ніг. 

Рух руками при повороті виконується не в такт кроку. Рух 

далі починається не з лівої ноги 

6 4 Військове 

вітання 

Вітання віддається менш ніж за п’ять-шість кроків. 

Військовослужбовець не повернув голови в бік 

начальника та не дивиться йому в обличчя. Рука до 

головного убору прикладена не правильно й пальці правої 

руки не разом, долоня зігнута, середній палець не 
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№ 

ел. 

№ 

з/п 

Прийоми, 

команди, дії 

Помилки 

торкається нижнього краю головного убору (біля козирка) 

і лікоть правої руки опущений. Змінене положення руки 

при повороті голови в бік начальника. Рука прикладається 

до головного убору не коротшим шляхом, а через сторону 

7 5 Підхід до 

начальника та 

відхід від нього 

Підхід (відхід) здійснюється не коротким шляхом. 

Неправильний зміст доповіді. Неодночасно з 

приставлянням ноги прикладається рука до головного 

убору. Підхід здійснюється не стройовим кроком, не 

витримується дистанція між військовослужбовцем і 

начальником (2–3 кроки) 

8 2 Повернення до 

строю 

Вихід зі строю та повернення до строю виконується 

похідним кроком. Вихід здійснюється не на вказану 

кількість кроків. Не виконаний поворот обличчям до 

строю. Порушується стройове положення. Під час виходу 

з другої шеренги накладена не ліва, а права рука на плече 

військовослужбовця, що стоїть попереду. Немає відповіді 

«СЛУХАЮСЬ» після отриманого наказу. 

Військовослужбовець, який виконує цей стройовий 

прийом, почувши своє військове звання та прізвище, не 

повернувся обличчям до начальника та не доповів «Я» 
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                                                       Додаток 7 

                                  до Правил прийому громадян України для 

                           проходження військової підготовки за 

                            програмою підготовки офіцерів запасу 

                 на кафедрі військової підготовки 

                                                     Київського національного економічного університету 
                                                       імені Вадима Гетьмана»  у 2020 році 

                                                  (пункт 6.5 розділу VІ) 

 

КРИТЕРІЇ 
оцінювання виконання фізичних вправ 

 
1. Для осіб чоловічої статі: 

 

Оцінка 

На силу На спритність На витривалість 

Підтягування на 

перекладині 
Біг на 100 м Біг на 1000 м 

разів сек. хв., сек 

5 9 15,0 3,55 

4 8 15,4 4,05 

3 7 16,2 4,30. 

2. Для осіб жіночої статі: 
 

Оцінка 

На силу На спритність На витривалість 

Комплексна силова вправа  Біг на 100 м Біг на 1000 м 

разів сек. хв., сек 

5 36 17,0 4.30 

4 32 17,6 4.45 

3 28 18,8 5.15. 

 
 
 



24 

 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 8 
до Правил прийому громадян України для 
проходження військової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів на кафедрі військової підготовки 

                                                        Київського національного економічного університету 
                                                         імені Вадима Гетьмана  у 2020 році 

(пункт 6.6 розділу VI) 

 
ВІДОМІСТЬ 

проведення конкурсного відбору громадян України для проходження 

військової підготовки на кафедрі військової підготовки 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»  у 2020 році 
за військово-обліковою спеціальністю 

______________________________________________________ 
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Секретар відбіркової комісії __________________________________________  
               (військове звання, підпис, прізвище, дата) 
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Завідувач кафедри військової підготовки 

доктор військових  наук, професор                                                                      В.М. ШЕМАЄВ 

«___»___________ 20__ року 
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