
 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
для секретарів приймальних (відбіркових) комісій  

ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО щодо організації та проведення вступних 
випробувань та конкурсного відбору в 2021 році 

 
 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
 

З метою якісної організації та проведення вступних випробувань 
та конкурсного відбору в 2021 році щодо здобуття ступеня вищої освіти 
“бакалавр” та здобуття освітньо-професійного ступеню “фаховий молодший 
бакалавр” у вищих військових навчальних закладах, закладах фахової 
передвищої військової освіти та військових навчальних підрозділах закладів 
вищої освіти (далі – ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО) в умовах обмежувальних 
карантинних заходів пропонується:  

 
1. Проведення заходів вступної кампанії щодо вступу до ВВНЗ, 

ЗФПВО та ВНП ЗВО в 2021 році здійснити з дотриманням заходів безпеки 
в умовах гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої  
короновірусом SARS-CoV-2.     

 
2. Терміни прийому документів вступників, проведення вступних 

випробувань та конкурсного відбору на здобуття ступеня вищої освіти 
“бакалавр” та фахової передвищої освіти “фаховий молодший бакалавр” –        
з 08 по 20.07.2021: 

 

завершення прийому особових справ та інших документів вступників 
безпосередньо приймальними комісіями ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО (у т.ч. 
від районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки до 18.00 08.07.2021; 

проведення вступних випробувань: конкурсу сертифікатів (вступних 
іспитів), психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості 
та остаточного медичного огляду вступників з 09 по 16.07.2021; 

термін виконання вступниками вимог до зарахування, вибору місця 
навчання, а також прийом оригіналів атестатів з додатками та сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти до 14.00 17.07.2021; 

оприлюднення рейтингових списків вступників до 15.00 17.07.2021; 
термін зарахування вступників до 18.00 19.07.2021; 
виключення заяв зарахованих кандидатів з конкурсів на місця 

державного замовлення в інших ЗВО через державне підприємство 
“Інфоресурс” – до 17.00 20.07.2021. 

Довідково: конкретні (уточнені) терміни проведення заходів вступної кампанії 
визначаються Правилами прийому до відповідного ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО і 
розміщаються на офіційних вебсайтах ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО. 

 
3. Прийом на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО за 

державним замовленням (за кошти державного бюджету) здійснити на 
конкурсній основі відповідно до: 

щорічного наказу Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020 
№ 1274 “Про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти в 2021 році”, зареєстрованого у Мін’юсті України 09.12.2020 за 
№ 1225/35508; 
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наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2020 року      
№ 1342 “Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової 
передвищої освіти в 2021 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 11 грудня 2020 року за № 1235/35518; 

наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360 “Про 
затвердження Інструкції про організацію та проведення військово-
професійної орієнтації молоді та прийому до ВВНЗ та ВНП ЗВО” (зі 
змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 26.06.2014 за № 704/25481; 

наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 “Про 
затвердження Особливостей прийому на навчання до ВВНЗ та ВНП ВНЗ для 
підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого 
періоду” (зі змінами), зареєстрованого в Мін’юсті України 26.05.2016 за 
№ 776/28906; 

Правил прийому на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО, ВНП ЗВО у 2021 році. 
 
4. Основні напрями на які пропонується звернути увагу, а саме на: 
унормований порядок роботи приймальної комісії (офіційний вебсайт, 

поштову та електронну адресу, а також міські (міжміські) телефони 
приймальної комісії та чергового ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО; 

порядок і строки прийому заяв та документів; 
порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце 

оприлюднення їх результатів; 
перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подавати 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі повної 
загальної середньої освіти; 

перелік конкурсних предметів, з яких вступники мають подати 
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на основі 
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (освітньо-
професійного ступеня фахового молодшого бакалавра); 

перелік конкурсних предметів, з яких проводяться вступні іспити; 
порядок проведення конкурсного відбору, коригування рейтингових 

списків, коригування списків рекомендованих до зарахування, строки 
оприлюднення перших списків рекомендованих вступників та строки 
зарахування вступників за ступенями вищої освіти; 

порядок проведення конкурсного відбору для вступу на навчання за 
ступенем бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 
(за умови вступу на споріднений напрям підготовки) за результатами 
вступних випробувань на скорочений термін навчання (на другий або третій 
курс); 

вичерпний порядок обчислення конкурсного балу вступника із 
зазначенням вагових коефіцієнтів, які присвоюються сертифікатам 
зовнішнього незалежного оцінювання (результатам вступних іспитів), 
середньому балу документа про повну загальну середню освіту, балу за 
конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення); 

квоти для прийому за кошти державного бюджету (за державним 
замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства; 

особливі успіхи вступників (призери IV-го етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових предметів; призери III-го етапу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
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Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Малої академії наук України); 

перелік додаткових вступних випробувань; 
порядок проходження психологічного обстеження, оцінки рівня 

фізичної підготовленості та остаточного медичного огляду комісією 
вступників до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку 
громадян на посади осіб офіцерського, сержантського і старшинського 
складу для проходження військової служби за контрактом; 

порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних 
випробувань, що проведені у ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО; 

особливості проведення конкурсу у ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО щодо 
зараховування на навчання на конкурсній основі осіб, які відповідають 
вимогам до рівня освіти кандидатів на навчання, стану здоров’я, 
психологічних якостей та рівня фізичної підготовленості, які встановлені 
Законом України “Про військовий обов’язок і військову службу”, 
Положенням про проходження громадянами України військової служби у 
Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 
10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами) та нормативно-правових актів 
Міністерства оборони України, Міністерства оборони України і Міністерства 
освіти і науки України.  

 
5. Протягом квітня-травня 2021 року активізувати роботу з метою 

поновлення заходів щодо агітаційного супроводження приймальної 
кампанії, а саме:  

оновити відео-презентації, друковані агітаційні матеріали, інформацію 
на інформаційних стендах приймальної комісії, офіційному вебсайті ВВНЗ,    
ЗФПВО та ВНП ЗВО, відео-ролики тощо; 

провести брифінги із залучення курсантів, випускників, ветеранів ООС 
(АТО), місцевих ЗМІ тощо; 

поновити агітаційну роботу в закладах загальної середньої освіти. 
Активізувати роботу з районними (міськими) територіальними центрами 
комплектування та соціальної підтримки, командирами військових частин, 
установ та організацій, до яких раніше були надіслані матеріали; 

окремо звернути увагу на випускників військових ліцеїв та ліцеїв з 
посиленою військово-фізичною підготовкою. Організувати ефективну 
взаємодію з начальниками зазначених закладів освіти. 

 
6. Апеляційні заходи 
Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у ВВНЗ, 

ЗФПВО та ВНП ЗВО, розглядає апеляційна комісія цього вищого військового 
навчального закладу (закладу вищої освіти), склад і порядок роботи якої 
затверджується наказом його керівника. 

 
7. Зарахування на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО 
Накази про зарахування на навчання курсантів (студентів) видаються 

начальниками ВВНЗ, ЗФПВО та ректорами ЗВО із визначенням 
спеціальностей та спеціалізацій, за якими буде здійснюватися підготовка, на 
підставі рішення приймальної комісії. 

Витяги з наказів про зарахування курсантів (студентів) до ВВНЗ, 
ЗФПВО та ВНП ЗВО протягом 5 днів після підписання наказів надсилаються 
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відповідно до територіальних центрів комплектування та соціальної 
підтримки та до кадрових органів, що направили вступників до ВВНЗ, 
ЗФПВО та ВНП ЗВО. Виписки з наказів про зарахування до ВВНЗ, ЗФПВО 
та ВНП ЗВО є підставою для зняття з обліку призовників та 
військовозобов’язаних або для виключення військовослужбовців зі списків 
особового складу військових частин. 

Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не 
пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у 
ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО протягом одного року, потім знищуються 
встановленим порядком, про що складається акт.  

Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про наявність права на першочергове зарахування, 
права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в 
олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для їх відрахування 
(виключення з проектів наказів про зарахування). 

Рішення приймальної (відбіркової) комісії про зарахування вступника 
може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою 
вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, 
передбачених попереднім абзацом.  

Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за 
власним бажанням відмовились від навчання у ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО 
протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП 
ЗВО.  

На звільнені місце (місця) до початку навчальних занять може 
проводитись додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому 
числі з іншої галузі знань (спеціальності) цього ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО, 
за умови збігу конкурсних предметів, у разі відсутності претендентів на 
зарахування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю галузь знань 
(спеціальність) відповідно до списків рекомендованих до зарахування 
вступників. 

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 
повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання  
вступником письмової заяви.  

Відомості про результати роботи приймальних (відбіркових) комісій з 
відбору, прийому та  проведення вступної кампанії до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП 
ЗВО, з метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, 
не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

Усі питання (у т.ч. спірні), пов’язані з прийомом до ВВНЗ, ЗФПВО 
та ВНП ЗВО, вирішуються виключно відповідною приймальною 
(відбірковою) комісією.  

 
7. Надавати до департаменту інформаційні відомості з метою 

моніторингу надходження особових справ вступників та своєчасного 
реагування, а саме: 

щопонеділка та щочетверга (починаючи з 15 червня 2021 року) 
надавати до департаменту по СЕДО (АСУ “Дніпро”) або факсом (044) 520-
07-62: 
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відомості щодо кількості особових справ вступників, що надійшли з 
районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки та з військових частин (установ) за формою: 

7.1. Відомість про надходження особових справ вступників на 
навчання до (найменування ВВНЗ, ЗФПВО, ВНП ЗВО) станом на “___” 
_________ 2021 року 

Станом на “____”___________.2021 надійшло особових справ, всього – 
000 осіб,  

з них:   
військовослужбовці – __ осіб, (з них: військовослужбовці строкової 

військової служби – __ осіб; військовослужбовці військової служби за 
контрактом – __ осіб; учасники ООС (АТО) – __ осіб; особи жіночої статі – 
__ осіб. 

цивільна молодь – __ осіб, (з них: ліцеїсти – __ осіб, з них: 
військові ліцеї – __ осіб; ліцеї з посиленою військово-фізичною 

підготовкою  – __ осіб; особи жіночої статі – __ осіб). 
*ВВНЗ (ВНП ЗВО), до складу яких входять військові коледжі 

(відділення військової підготовки), відомості надавати окремо. 
 
7.2. Відомості щодо соціального походження вступників за формою: 
Всього – 000 осіб, з них: 
з сімей військовослужбовців – __ осіб; 
з сімей робітників – __ осіб; 
з сімей селян – __ осіб; 
з сімей підприємців – __ осіб; 
з сімей службовців – __ осіб; 
діти сироти – __ осіб; 
діти з сімей загиблих військовослужбовців – __ осіб; 
діти з сімей учасників ООС (АТО) – __ осіб; 
внутрішнє переміщені особи – __ осіб. 
 
7.3. При наданні доповідей висвітлювати проблемні питання та 

пропозиції щодо їх вирішення. 
 

 
 
ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2021 РОЦІ 
 
1. Щодо сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

Українського центру оцінювання якості освіти 
Прийом на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО здійснюється на 

конкурсній основі. У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього 
незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років. Якщо як конкурсний 
предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із 
сертифікатів однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або 
іспанська) на власний розсуд.  

 
1.1. Вступники, які навчатимуться у ВВНЗ (ВНП ЗВО) за схемою 

підготовки “курсант”, для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” надають до 
приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти 
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або складають вступні іспити з української мови (української мови і літератури) 
та з другого і третього конкурсних предметів. 

Вступники, які навчатимуться у ЗФПВО за схемою підготовки 
“курсант”, для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший 
бакалавр” на основі повної (профільної) загальної середньої освіти надають 
до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості 
освіти або складають вступні іспити з української мови (української мови і 
літератури) та з загальноосвітнього предмета, з якого проводиться зовнішнє 
незалежне оцінювання (заклад освіти може передбачити право вступника на 
вибір з трьох предметів), або творчого конкурсу (другий предмет) у 
встановлених Правилами прийому випадках. 

У 2021 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного 
оцінювання 2018, 2019, 2020 та 2021 років; зараховуються бали 
сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати 
вступних іспитів української мови (перший предмет).  
 

2. Вступники з числа військовослужбовців Збройних Сил України, 
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також 
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної 
служби транспорту, які проходять строкову військову службу, резервістів та 
цивільної молоді під час вступу на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО 
беруть участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

 
3. Вступники з числа військовослужбовців рядового, сержантського і 

старшинського складу військової служби за контрактом під час вступу на 
навчання до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО беруть участь у конкурсі за 
результатами вступних іспитів з конкурсних предметів. 

 
4. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі 
Під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 

середньої освіти є: 
зарахування за співбесідою; 
участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1, квотою-2. 
 
4.1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 
зарахування під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти: 

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до статті 7 Закону України 
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у тому числі на 
основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста); 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано право на прийом без 
екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди. 

 
4.2. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) та допускаються до участі в конкурсному 
відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної 
середньої освіти: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T079600.html
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особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками 
бойових дій відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які проходять військову службу 
(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 
відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами 
України. 

Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
вступних іспитів 2021 року або зовнішнього незалежного оцінювання 2018 - 2021 
років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). 

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року 
включно; 

громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту за кордоном 
у період між 01 вересня 2020 року та 30 листопада 2021 року. 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 
районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії 
зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста 
Севастополя (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або 
переселилися з неї після 01 січня 2021 року. 

 
4.3. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазначено: 
“Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної 
кампанії на місця державного або регіонального замовлення”): 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 
 
4.4. В умовах особливого періоду брати участь у конкурсі за результатами 

вступних іспитів з конкурсних предметів при вступі на навчання на освітні 
програми в галузі знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону” до військових закладів вищої освіти та військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти також мають право: 

1) громадяни України, звільнені зі строкової служби, - протягом року після 
звільнення; 

2) студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на 
навчання та в подальшому проходити службу за контрактом на посадах 
офіцерського складу; 

3) вступники з числа випускників військових (військово-морських) ліцеїв та 
ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в 
рік вступу; 

4) військовослужбовці військової служби за призовом під час мобілізації, на 
особливий період. 

 
4.5. Вступ основі повної загальної середньої освіти 
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти вступають до ВВНЗ (ВНП ЗВО) для здобуття ступеня бакалавра, 
зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 
(результати вступних іспитів, творчих конкурсів) з предметів, що визначаються 
правилами прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО). До конкурсного балу кандидата на 
навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО), у разі успішного складання вступних випробувань, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
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бали, що отримані за результатами психологічного обстеження та оцінювання 
рівня фізичної підготовленості не додають. 

Військовослужбовців військової служби за контрактом (рядового, 
сержантського і старшинського складу) зараховують до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП 
ЗВО на спеціальних умовах прийому згідно з квотами установленими щорічними 
наказами Міністерства оборони України, Міністерства оборони України та 
Міністерства освіти і науки України про прийом на навчання до ВВНЗ, ЗФПВО 
та ВНП ЗВО за окремим конкурсом. Особи, які не зараховані на місця за 
окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного 
балу загального рейтингового списку. 

Переважним правом зарахування до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО 
користуються особи, яким таке право надано Законом України від 20.06.2014 
№ 1543-VII “Про внесення зміни до статті 13 Закону України “Про соціальний і 
правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”. 

 
4.6. Право на першочергове зарахування  
до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ВНЗ мають особи, яким надано таке право 

відповідно до: 
Закону України “Про охорону дитинства”; 
Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей”; 
Указу Президента України від 21.02.2002  № 157 “Про додаткові заходи 

щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального 
захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”. 

Право першочергового зарахування надається у послідовності, визначеною 
вище. 

Список вступників, які вступають на спеціальних умовах прийому, 
впорядковується за конкурсним балом від найбільшого до найменшого 
відповідно до порядку формування рейтингового списку без урахування 
категорій вступників. 

Список вступників, рекомендованих до зарахування, формується за 
категоріями в такій послідовності: 

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 
вступники, рекомендовані до зарахування на місця прийому на спеціальних 

умовах; 
вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 
У межах кожної категорії рейтинговий список вступників впорядковується: 
за конкурсним балом від найбільшого до найменшого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття. 
У списку вступників, рекомендованих до зарахування зазначаються: 
прізвище, ім'я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника; 
наявність права на першочергове зарахування; 
наявність підстав до зарахування на місця прийому на спеціальних умовах; 
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 
наявність підстав до зарахування як учасника міжнародних олімпіад. 
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4.7. Формування рейтингових списків 
Рейтингові списки формуються приймальною (відбірковою) комісією. 

Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною 
(відбірковою) комісією та оприлюднюються. Списки оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання. 

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних 
(відбіркових) комісій ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО. 

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до 
Правил прийому. 

За наявності вакантних місць приймальна (відбіркова) комісія ВВНЗ, 
ЗФПВО та ВНП ЗВО має право допускати до участі в конкурсі для зарахування 
на навчання осіб, які не пройшли конкурсний відбір в іншому ВВНЗ, ЗФПВО та 
ВНП ЗВО, за умови складання однакових конкурсних іспитів. 

 
5. Проходження психологічного обстеження, оцінка рівня фізичної 

підготовленості та медичного огляду 
Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей 

включає оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-
психічної стійкості та визначення професійної придатності до успішного 
навчання та оволодіння відповідною військовою спеціальністю. 

 
5.1 Психологічне обстеження 
Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов 

професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 
психологічний відбір”. Максимальна оцінка індивідуальних психологічних 
якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування 
індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а 
також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів (менше 35 балів), 
вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, з числа 
кандидатів для вступу до ВВНЗ, ЗФПВО та ВНП ЗВО відраховуються і до 
подальшого складання вступних випробувань не допускаються. 

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється окремим 
протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки індивідуальних 
психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи надсилаються до 
військових комісаріатів за місцем реєстрації (проживання), записується 
формулювання відмови в зарахуванні: “Не пройшов вступне випробування”. 

 
 
5.2. Оцінка рівня фізичної підготовленості 
Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами практичного 

виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи виконуються протягом одного дня в 
такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові вправи, далі – 
вправи на витривалість. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання 
з числа цивільної молоді та військовослужбовців рядового, сержантського 
(старшинського) складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх 
визначених для перевірки вправ. 

За результатами оцінки рівня фізичної підготовленості виставляється “залік” 
(від 35 до 70 балів) або “незалік” (менше 35 балів). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html
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У разі отримання оцінки “незалік” вступник відраховується і до подальшого 
складання вступних випробувань не допускається. 

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється 
окремим протоколом. 

 
5.3. Остаточний медичний огляд 
Остаточний медичний огляд вступників проводиться у ВВНЗ, ЗФПВО та 

ВНП ЗВО військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією. 
За результатами остаточного медичного огляду кожного вступника 

військово-лікарською (льотно-лікарською) комісією виноситься постанова 
“придатний” або “непридатний” за станом здоров’я до навчання у ВВНЗ, ЗФПВО 
та ВНП ЗВО. 
 
 

 


