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Провадження освітньої діяльності у Військовому інституті
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі – Військовий
інститут) здійснюється відповідно до ліцензії на здійснення освітньої
діяльності закладів освіти (вища освіта) наказ Міністерства освіти і науки
України від 10.05.1995 р. № 126 (вперше); наказ Міністерства освіти і
науки України від 25.02.2016 р. № 309 л (переоформлення).
Правила прийому на навчання до Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут в 2022 році (далі –
Правила прийому) розроблені приймальною комісією Військового
інституту (далі – приймальна комісія) відповідно до Закону України “Про
військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами); Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України, затвердженого Указом Президента України від 10.12.2018 р.
№1153/2008 (зі змінами); Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 226 (зі
змінами); Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022
році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від
13.10.2021 року № 1098, зареєстрований в Міністерстві юстиції України
26.11.2021 за № 1542/37164; Інструкції про організацію та проведення
військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України
від 05.06.2014 р. № 360 (зі змінами); наказу Міністра оборони України від
10.04.2009 р. № 170 “Про затвердження Інструкції про організацію
виконання Положення про проходження громадянами України військової
служби у Збройних Силах України” (зі змінами); Особливостей прийому
на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових
навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки
військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду (зі
змінами), затверджених наказом Міністерства оборони України від
11.05.2016 р. № 248; наказу Міністерства оборони України від 05.08.2021
р. № 225 “Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі
Міністерства оборони України”.
І. Загальні положення
1. Військовий інститут оголошує прийом на навчання для підготовки
військових фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями,
акредитованими
та
неакредитованими
освітніми
програмами
(спеціальностями) та формами навчання відповідно до ліцензії на
провадження освітньої діяльності Міністерства освіти і науки України в
межах ліцензованого обсягу (додаток 1-2 до цих Правил прийому).
2. Прийом до військового інституту здійснюється за державним
замовленням на конкурсній основі.
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3. Організацію прийому вступників до Військового інституту
здійснює приймальна комісія, яка діє згідно з положенням “Про
приймальну комісію Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації імені Героїв Крут”, затвердженим Вченою радою
Військового інституту у відповідності до Положення про приймальну
комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085.
Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу начальника Військового
інституту та/або виконання процедур вступної кампанії.
Усі питання, пов’язані з прийомом до Військового інституту,
вирішує приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення приймальної
комісії оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії не
пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення.
Відомості про результати роботи Приймальної комісії з відбору,
прийому та проведення вступної кампанії до Військового інституту, з
метою запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, не
вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Особливості прийому до Військового інституту щодо підготовки
громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах
осіб офіцерського складу визначаються нормативно-правовими актами
Міністерства оборони України, за погодженням з Міністерством освіти і
науки України.
Порядок роботи приймальної комісії Військового інституту:
з 1 листопада 2021 року по 31 червня 2022 року,
з 20 липня по 31 жовтня 2022 року
понеділок – п’ятниця
Початок роботи
– 08.00.
Кінець роботи
– 17.00.
Перерва на обід
– 12.00–13.00.
з 1 липня по 20липня 2022 року
понеділок – неділя
Початок роботи
– 08.00.
Кінець роботи
– 18.00.
Перерва на обід
– 12.00–13.00.
4. Військовий інститут здійснює навчання:
за денною формою (схема навчання “курсант”) для здобуття ступеня
вищої освіти бакалавра та магістра для проходження військової служби за
контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах
України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до
законів України;
за заочною формою навчання для здобуття ступеня вищої освіти
бакалавра за цивільними спеціальностями військовослужбовців військової
служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу,
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які продовжили військову службу за новим контрактом, а також
військовослужбовців
з
числа
осіб
рядового,
сержантського
(старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або
військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення
під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій;
за денною формою навчання для здобуття ступені доктора філософії
(ад’юнктура) та ступені доктора наук (докторантура) осіб офіцерського
складу – громадян України. Вступ до докторантури та ад’юнктури
здійснюється відповідно до Правил прийому до докторантури та
ад’юнктури Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут в 2022 році (додаток 11).
5. Після вступу до Військового інституту курсанти в
індивідуальному порядку укладають контракт про проходження військової
служби (навчання) у Збройних Силах України з Міністерством оборони
України, від імені якого виступає начальник Військового інституту, згідно
Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
6. На останньому курсі навчання у Військовому інституті з
курсантами укладається контракт про проходження військової служби на
посадах осіб офіцерського складу за контрактом на строк в календарному
обчисленні  5 років.
7. При достроковому розірвані контракту (на навчання) у зв’язку з
небажанням
продовжувати
навчання
або
відрахуванням
за
недисциплінованість, а також при відмові від подальшого проходження
військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення
Військового інституту, відповідно до чинного законодавства, курсанти
відшкодовують витрати, пов’язані з їх утриманням у Військовому
інституті.
8. Курсанти, які завершили навчання та успішно пройшли атестацію,
отримують диплом встановленого зразка, який засвідчує здобуття особою
вищої освіти та кваліфікації за певним ступенем вищої освіти.
9. Випускникам Військового інституту присвоюються військові
звання згідно з Положенням про проходження громадянами України
військової служби у Збройних Силах України, затвердженим Указом
Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.
ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти
1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
державним замовленням на перший курс денної форми навчання
приймаються, за власним бажанням громадяни України, які здобули повну
загальну середню освіту, професійну (професійно-технічну), фахову
передвищу або вищу освіту, відповідають установленим вимогам
проходження військової служби, не мають військових звань офіцерського
складу та успішно пройшли конкурсний відбір, а саме:
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особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, у
тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової служби
(навчання);
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу військової служби за контрактом, військової служби за призовом
під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом
осіб із числа резервістів в особливий період і строкової військової служби
– віком до 30 років;
резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань
офіцерського складу – віком до 30 років.
2. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
вакантні місця державного замовлення на другий (старші) курси денної
форми навчання на ту саму або споріднену в межах галузі знань
спеціальність (додаток 3 до Правил прийому), а також спеціальності,
зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка
(додаток 4 до Правил прийому) приймаються особи, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний
ступінь фахового молодшого бакалавра, відповідають установленим
вимогам проходження військової служби, та успішно пройшли конкурсний
відбір, а саме:
випускники Військового коледжу сержантського складу Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут віком до 30
років, які не мають військових звань офіцерського складу.
3. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
цивільними спеціальностями без присвоєння військових звань
офіцерського складу на перший курс заочної форми навчання
приймаються:
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу військової служби за контрактом, які продовжили військову службу
за новим контрактом;
військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського
(старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або
військову службу за призовом під час мобілізації та отримали поранення
під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій.
4. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
цивільними спеціальностями без присвоєння військових звань
офіцерського складу на другий (старші) курси заочної форми навчання на
ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність (додаток 3 до
Правил прийому), а також спеціальності, зазначені в Переліку
спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил
прийому) приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового
молодшого бакалавра, а саме:
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського
складу військової служби за контрактом, які продовжили військову службу
за новим контрактом.
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5. На навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за освітніми
програмами (додаток 2 до цих Правил прийому) на денну форму навчання
приймаються випускники Військового інституту, як успішно пройшли
атестацію, здобули ступінь бакалавра за відповідними (співставними за
новим Переліком галузей знань та спеціальностей) спеціальностями в рік
вступу, пройшли вступні випробування та конкурсний відбір на навчання
для здобуття освітнього ступеня “магістр”.
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти
1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти у Військовому
інституті здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (за
державним замовленням).
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту
у Військовому інституті на конкурсній основі відповідно до стандартів
вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває
вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним
замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного
вступу для безоплатного здобуття вищої освіти у Військовому інституті за
тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного
бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 р.
№ 658.
ІV. Строки прийому заяв та документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. На навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за
державним замовленням на перший курс денної форми навчання особи з
числа цивільної молоді, ліцеїсти, резервісти та військовозобов’язані, які
мають повну загальну середню освіту та не мають військових звань
офіцерського складу та виявили бажання вступити до Військового інституту,
у період з 01 січня до 01 червня 2022 року подають особисто заяву до
районних (об’єднаних районних), міських (районних у містах, об’єднаних
міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки,
територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки областей,
міста Києва (далі – ТЦКСП) за місцем реєстрації для оформлення особової
справи кандидата на навчання.
У заяві особа, яка бажає навчатися у Військовому інституті,
вказує:
прізвище, ім’я та по батькові вступника;
день, місяць та рік народження;
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поштовий індекс, адреса місця проживання, номер контактного
телефону та адресу електронної пошти;
найменування обраного вищого військового навчального закладу
(Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут);
обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання (додаток 1
до Правил прийому);
перелік загальноосвітніх предметів, з яких вступник зареєструвався
для проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в
Українському центрі оцінювання якості освіти у 2022 році, або відомості
про наявність сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за 2019,
2020, 2021 рік;
інформацію про ознайомлення вступника з Правилами прийому,
переліком
ліцензованих
спеціальностей
та
акредитованих
(неакредитованих) освітніх програм.
До заяви додаються:
автобіографія, з обов’язковим зазначенням адреси фактичного місця
проживання, адреси ТЦКСП, де вступник перебуває на обліку, номера
контактного телефону та адреси електронної пошти;
характеристика з місця навчання або роботи;
копія документа державного зразка про повну загальну середню
освіту, професійну (професійно-технічну) освіту, здобутий ступінь фахової
передвищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
копії документів, які відповідно до законодавства встановлюють
право на пільги під час вступу на навчання до Військового інституту (за
наявності);
копія документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу
чи її соціальний статус”;
посвідчення про приписку або військовий квиток (відповідно до
вимог статті 14 Закону України “Про військовий обов’язок і військову
службу”);
копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті);
медичну картку амбулаторного хворого (облікова форма МОЗ
України № 025) та вкладний лист підлітка до неї (облікова форма МОЗ
України № 025/о);
медичну довідку про проходження попереднього та періодичного
психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України № 122-2/о);
сертифікат про проходження профілактичного наркологічного
огляду (облікова форма МОЗ України № 140/о);
шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4
см;
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два поштових конверти з марками і вказаними особисто адресами
місця проживання та ТЦКСП, де вступник перебуває на обліку.
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами ТЦКСП, до якого
вони подаються.
2. У разі, якщо у Плані кандидатів на навчання з числа
військовозобов’язаних, ліцеїстів та цивільної молоді для підготовки
військових фахівців, який надійшов до ТЦКСП, відсутній Військовий
інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, або таких
кандидатів більше ніж визначено зазначеним планом, кандидат може
до 01 червня 2022 року подати заяву безпосередньо начальнику
Військового інституту, в якій додатково вказує місцезнаходження ТЦКСП,
в якому він перебуває на обліку.
3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території,
території проведення операції об’єднаних сил (антитерористичної
операції) та тимчасово проживають на іншій території України, у разі
неможливості оформлення особової справи у ТЦКСП за місцем
проживання, мають право подавати заяву на вступ безпосередньо до
Приймальної комісії Військового інституту. Оформлення особових справ
таких вступників здійснюється безпосередньо у Військовому інституті.
4. Після прийняття заяв і перевірки необхідних документів
кандидати на навчання направляються на медичний огляд військоволікарською
комісією.
Кандидати
на
навчання
з
числа
військовозобов’язаних, ліцеїстів та цивільної молоді проходять первинний,
повторний та остаточний медичний огляд. Первинний та повторний огляд
проводяться військово-лікарськими комісіями ТЦКСП, остаточний –
військово-лікарською комісією Військового інституту.
5. Попередня професійна діагностика,
відбір, оформлення
документів для вступу на навчання до Військового інституту з числа
військовозобов’язаних, ліцеїстів та цивільної молоді проводяться у ТЦКСП
до 10 червня 2022 року.
6. Документи на відібраних кандидатів на навчання, оформлені
згідно з Правилами прийому до Військового інституту, ТЦКСП
надсилають до Військового інституту по мірі надходження, але не пізніше
20 червня 2022 року.
7. Приймальна комісія Військового інституту протягом тижня після
реєстрації розглядають документи вступників на навчання та приймає
рішення про їх виклик для проходження вступних випробувань.
8. Про прийняте рішення, час і місце прибуття для проходження
вступних випробувань начальник Військового інституту повідомляє
вступників до 25 червня 2022 року особисто та через ТЦКСП.
Контроль за відбуттям вступників з числа цивільної молоді, ліцеїстів,
резервістів та військовозобов’язаних до Військового інституту здійснюється
ТЦКСП.
9. Вступники з числа військовослужбовців рядового, сержантського і
старшинського складу, які бажають вступити до Військового інституту для
здобуття ступеня вищої освіти бакалавр за денною формою навчання
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(схема підготовки “курсант”) з 01 лютого до 01 квітня 2022 року подають
рапорт за підпорядкованістю.
У рапорті вказуються:
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;
займану посаду;
день, місяць та рік народження;
здобутий раніше рівень освіти;
найменування вищого військового навчального закладу (Військовий
інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут);
обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання
(додаток 1);
наявність або відсутність сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому,
переліком
ліцензованих
спеціальностей
та
акредитованих
(неакредитованих) освітніх програм.
До рапорту додаються:
службова характеристика;
копія обліково-послужної картки;
копія службової картки;
копія контракту;
автобіографія, в якій вказується: поштова адреса та адреса
фактичного місця проживання, інформація про проходження військової
служби, адреса військової частини, контактний телефон, адреса
електронної пошти;
копія документа державного зразка про повну загальну середню,
професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту або про
здобутий ступінь вищої освіти (за наявності) та додатка до нього;
копія документів, які відповідно до законодавства підтверджують
право на пільги під час вступу до Військового інституту (за наявності);
копія документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу
чи її соціальний статус”;
шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром
3×4 см, які завірені службою персоналу військової частини, установи, або
організації.
10. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на
навчання у Військовому інституті за денною формою навчання,
направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд
гарнізонною (госпітальною) військово-лікарською комісією для
визначення придатності до навчання у Військовому інституті. На
військовослужбовців, визнаних придатними до навчання у Військового
інституту, оформляється Картка медичного огляду кандидата на навчання
у ВВНЗ та робиться відповідний запис в медичній книжці
військовослужбовця. Остаточний медичний огляд військовослужбовців
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рядового, сержантського та старшинського складу проводиться військоволікарськими комісіями, яка створюється у Військовому інституті.
11. Комісії з питань проведення попередньої професійної
діагностики у період з 20 квітня до 10 травня 2022 року організовують
вивчення та здійснюють попередню професійну діагностику кандидатів на
навчання.
На підставі висновків військово-лікарської комісії та результатів
попередньої професійної діагностики комісії готують пропозиції щодо
зарахування особи, яка подала рапорт, кандидатом для вступу до
Військового інституту або відмовляють у зарахуванні з поясненням
причин. Результати роботи комісії оформлюються протоколом, який
затверджується керівниками структурних підрозділів Генерального штабу
Збройних Сил України, органів військового управління, командирами
(начальниками) військових частин (установ, закладів, організацій)
Збройних Сил України, при яких були створені зазначені комісії.
12. Затверджені списки, документи та особові справи на вступників
з числа військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського
складу, оформлені в установленому порядку, надсилаються керівниками
структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України,
органів військового управління, командирами (начальниками) військових
частин (закладів, установ, організацій) Збройних Сил України до
Військового інституту до 15 травня 2022 року.
13. Приймальна комісія Військового інституту протягом тижня після
реєстрації розглядають документи кандидатів на навчання, перевіряють
якість та повноту опрацювання документів та приймають рішення про
виклик вступників для проходження навчальних зборів та (або) вступних
випробувань.
14. Начальник Військового інституту не пізніше ніж за тиждень до
початку навчальних зборів (вступних випробувань) надсилають виклики за
місцем проходження служби вступників та повідомляють їх особисто про
прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження навчальних
зборів та (або) вступних випробувань.
15. Для вступу на перший курс для здобуття бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти на заочну форму навчання за цивільними
спеціальностями без відриву від служби приймаються вступники з числа
військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу
військової служби за контрактом, які продовжили військову службу за
новим контрактом, а також військовослужбовці з числа рядового,
сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову
службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримали
поранення при виконанні службових обов’язків у районі проведення
бойових дій, які виявили бажання вступити до Військового інституту,
подають рапорт за командою до 01 квітня 2022 року.
У рапорті вказуються:
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;
займану посаду;

11

день, місяць та рік народження;
здобутий раніше рівень освіти;
найменування вищого військового навчального закладу (Військовий
інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут);
обрану освітню програму (спеціальність), заочну форму навчання
(додаток 1);
наявність або відсутність сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
інформація про ознайомлення вступника з Правилами прийому,
переліком
ліцензованих
спеціальностей
та
акредитованих
(неакредитованих) освітніх програм.
До рапорту додаються:
службова характеристика;
копія обліково-послужної картки;
копія службової картки;
копія контракту;
автобіографія, в якій вказується: поштова адреса та адреса
фактичного місця проживання, інформація про проходження військової
служби, адреса військової частини, контактний телефон, адреса
електронної пошти;
копія документа державного зразка про повну загальну середню,
професійну (професійно-технічну), фахову передвищу освіту або про
здобутий ступінь вищої освіти (за наявності) та додатка до нього;
копія документів, які відповідно до законодавства підтверджують
право на пільги під час вступу до Військового інституту (за наявності);
копія документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу
чи її соціальний статус”;
шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром
3×4 см, які завірені службою персоналу військової частини, установи, або
організації.
16. Рішення про зарахування військовослужбовців кандидатами до
вступу на заочну форму навчання у Військовий інститут, чи про відмову в
направленні на навчання приймають старші командири (начальники).
Дозвіл на навчання без відриву від служби оголошується наказом
командира військової частини, де проходить військову службу
військовослужбовець.
17. Документи та особові справи на вступників з числа
військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу
військової служби за контрактом оформлені в установленому порядку,
надсилаються керівниками структурних підрозділів Генерального штабу
Збройних Сил України, органів військового управління, командирами
(начальниками) військових частин (закладів, установ, організацій)
Збройних Сил України до Військового інституту до 20 червня 2022 року.
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18. Прийом заяв і документів, вступні випробування (іспити),
конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за ступенем
вищої освіти бакалавр проводиться в такі терміни:
Етапи вступної компанії
Денна (заочна) форма навчання
Початок прийому заяв приймальною
комісією
Військового
інституту
та
01 липня 2022 року
документів від кандидатів на навчання
Закінчення прийому заяв та документів від
осіб,
які
мають
складати
вступні
випробування (іспити).
Вступні
випробування
(психологічне
обстеження,
оцінка
рівня
фізичної
підготовленості, медичний огляд)
Проведення вступних іспитів, фахових
вступних випробувань, співбесід

до 18:00
08 липня 2022 року (денна)
10 липня 2022 року (заочна)

Оприлюднення списків осіб,
рекомендованих до зарахування

не пізніше 12:00
16 липня 2022 року (денна)
не пізніше 14:00
16 липня 2022 року (заочна)
закінчується 10:00
17 липня 2022 року (денна)
закінчується 12:00
17 липня 2022 року (заочна)

Терміни виконання вступниками вимог до
зарахування, прийому оригіналів атестатів
та сертифікатів зовнішнього незалежного
оцінювання
Терміни видання наказу про зарахування
вступників до Військового інституту на
денну та заочну форму навчання
Виключення заяв зарахованих кандидатів з
конкурсів на місця державного замовлення
в інших ЗВО через державне підприємство
“Інфоресурс”

з 02 по 15 липня включно
2022 року
з 10 по 15 липня включно
2022 року

не пізніше 15:00
18 липня 2022 року
не пізніше 17:00
20 липня 2022 року

19. У
разі
службової
необхідності
за
клопотанням
Головнокомандувача Збройних Сил України рішенням Міністра оборони
України для військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського
(старшинського) складу, які проходять строкову військову службу,
військову службу за контрактом, резервістів та цивільної молоді можуть
бути встановлені додаткові строки прийому заяв та документів,
проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та зарахування
на навчання.
20. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра реєстрація
вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та
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єдиного фахового вступного випробування розпочинається 26 квітня та
закінчується о 18:00 17 травня.
Складання додаткових фахових вступних випробувань для
вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за
іншою спеціальністю, розпочинається 11 травня та закінчується 30 травня.
Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір
та зарахування на навчання за ступенем вищої освіти магістр на основі
здобутого ступеня вищої освіти на денну форму навчання проводиться в
такі терміни:
Етапи вступної компанії
Прийом заяв та документів кандидатів на
навчання
до
приймальної
комісії
Військового інституту
Закінчення прийому заяв та документів
кандидатів на навчання

Денна форма навчання

Основна сесія єдиного вступного іспиту та
єдиного фахового вступного випробування

27 червня – 30 червня
2022 року

Фахові вступні випробування, а також
додаткові фахові вступні випробування для
вступників, які вступають на основі ступеня
вищої освіти, здобутого за іншою
спеціальністю, і вже склали єдиний
вступний іспит
Рекомендації для зарахування надаються
Вимоги правил прийому до зарахування
мають бути виконані
Наказ про зарахування на навчання до
Військового інституту для здобуття ступеня
магістра видається

13 червня
2022 року
о 18.00 годині
16 червня 2022 року

18 липня – 30 липня
2022 року
не пізніше
10.00 години
02 серпня 2022 року
до 17.00 години
02 серпня 2022 року
не пізніше
10.00 години
03 серпня 2022 року

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у
конкурсному відборі для здобуття вищої освіти у Військовому
інституті
1. Вступники на навчання для здобуття вищої освіти та участі у
конкурсному відборі особисто подають заяву в паперовій формі до
приймальної комісії Військового інституту, в якій вказують спеціальність,
форму навчання, тощо.
Вступники можуть подати до п’яти заяв на вступ на будь-які
спеціальності. Під час подання заяв вступник зазначає у кожній заяві
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пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому
показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття
освіти вступники подають окремі заяви.
У заяві в паперовій формі передбачається:
згода вступника на обробку персональних даних;
згода вступника на укладання контракту на навчання у разі
зарахування;
згода для зарахування на навчання для потреб інших військових
формувань;
згода на виключення з Єдиної державної електронної бази з питань
освіти у разі зарахування.
2. Під час подання заяви в паперовій формі вступник особисто
пред’являє оригінали:
документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого
Законом України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її
спеціальний статус”;
військово-облікового
документа
для
військовозобов’язаних
(військовий квиток або посвідчення про приписку);
документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь
(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2019,
2020, 2021 та 2022 року;
документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі
за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів, зарахування за
співбесідою, зарахування за спеціальними умовами (за наявності).
3. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу,
передбаченого Законом України “Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу
чи її спеціальний статус”;
копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється
вступ, і копію додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного
оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра), виданого у 2019, 2020, 2021 та 2022 роках. Для
конкурсного предмету іноземна мова, вступник має право подавати оцінку
із сертифікату з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька
або іспанська) на власний розсуд;
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копії документів, які підтверджують право вступника на участь у
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за спеціальними
умовами (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано
особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями,
установленими законодавством, у строки, визначені для прийому
документів, не пізніше строків, установлених у пункті 18 розділу ІV цих
Правил прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про
рекомендування вступників до зарахування.
4. Копії документів, окрім документа, що посвідчує особу,
військового квитка (посвідчення про приписку) засвідчує за оригіналами
приймальна комісія. Копії документів без пред’явлення оригіналів не
приймаються.
5. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання
спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа
про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності),
затверджує його своїм рішенням. Порядок обчислення середнього бала
документа про повну загальну середню освіту (у разі його відсутності)
наведено у додатку 5 до цих Правил прийому.
6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і
приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу
на навчання до Військового інституту протягом трьох робочих днів з дати
реєстрації заяви, але не пізніше наступного дня після завершення прийому
документів, у випадку складання вступних випробувань – не пізніше
наступного дня після завершення вступних випробувань. Оприлюднення
поточних рейтингових списків вступників та відповідних рішень
здійснюється на інформаційному стенді приймальної комісії.
7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми
(спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у
конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної
середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за спеціальними
умовами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим
підписом.
8. Під час подання заяв та документів для здобуття освітньокваліфікаційного рівня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста можуть прийматися як документи про
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, що виготовлені
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015
року № 193 “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного
зразка”, так і документи про освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста, що виготовлені згідно з постановою від 22 липня 2015 року №
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645 “Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту
державного зразка і додатки до них”.
VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення
1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти
здійснюється за результатами вступних випробувань:
для вступу на перший курс навчання для здобуття ступеня бакалавра
на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього
незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених
цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. Для
конкурсного предмета іноземна мова, вступник має право подавати оцінку
із сертифікатів з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька
або іспанська) на власний розсуд;
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра – у формі зовнішнього незалежного оцінювання та
фахового випробування у встановлених цими Правилами випадках. У 2022
році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019
– 2022 років;
в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.
2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який
розраховується відповідно до цих Правил прийому.
3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної
середньої освіти вступають на перший курс для здобуття ступеня
бакалавра до Військового інституту, зараховуються бали сертифіката(ів)
зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з
трьох конкурсних предметів. Перелік конкурсних предметів для вступу на
навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної
загальної середньої освіти визначено у додатку 6 до цих Правил прийому.
4. Вступник допускається до участі у конкурсі для вступу на основі
повної загальної середньої освіти з мінімальною кількістю балів із другого
конкурсного предмету (математика) не менше ніж 130 балів для
спеціальностей 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології,
255 Озброєння та військова техніка, не менше ніж 120 балів для
спеціальності 122 Комп’ютерні науки.
5. Конкурсний бал обчислюється:
1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на
основі повної загальної середньої освіти за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ)=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*МЛ+К6*ФП;
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з першого (українська мова) та другого (математика)
предметів (за шкалою 100-200);
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П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного
іспиту з третього предмета (на вибір вступника) (за шкалою 100-200);
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту,
переведений у шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці
переведення середнього бала документа про повну загальну середню
освіту, обчисленого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток 10
до цих Правил прийому);
МЛ – оцінка за мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до
200;
ФП – оцінка за рівень фізичної підготовленості, переведений у шкалу
від 100 до 200 (таблиця 4 додатку 8 до цих Правил прийому);
Величину невід’ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5, К6,
встановлено:
К1 = 0,20; К2 = 0,45; К3 = 0,20; К4 = 0,1; К5 = 0,01; К6=0,04;
встановлюються з точністю до 0,01.
Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які
виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3”
відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. За відсутності з
об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню
освіту його середній бал у 12-бальній шкалі вважається таким, що
дорівнює 2.
Зарахування балів за мотиваційний лист здійснюється приймальною
комісією за умови оприлюднення результатів його оцінювання на
інформаційному стенді приймальної комісії до початку основної сесії
зовнішнього незалежного оцінювання (22 травня 2022 року).
Призерам (особам, нагородженим дипломами І - ІІІ ступенів) IV
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів
під час вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким
надається особлива підтримка (додаток 4 до цих Правил прийому), до
конкурсного балу додається 10 балів, а якщо конкурсний бал вступника
при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК),
галузевий (ГК) та сільський (СК) коефіцієнти шляхом його множення на їх
добуток, причому:
РК дорівнює 1,00;
ГК дорівнює 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на
спеціальності, які передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається
особлива підтримка (додаток 4 до цих Правил прийому), та 1,00 в інших
випадках;
СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули
повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на
території сіл, у рік вступу (1,05  для спеціальностей, які передбачені в
Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4
до цих Правил прийому); 1,00  в інших випадках.
Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (за
потреби), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та
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Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2016 року № 207.
СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають
у селі без реєстрації не застосовується.
Приймальна комісія здійснює перевірку застосування СК відповідно
до довідки додатку 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі.
Якщо після помноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує
200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі
повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання останній
доданок встановлюється таким, що дорівнює 0.
2) для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньопрофесійного рівня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня
молодшого бакалавра за такою формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3+К4*ФП,
де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з першого та другого предметів (за шкалою від 100 до 200
балів),
П3 – оцінка з фахового вступного випробування (за шкалою від 100
до 200 балів);
ФП – оцінка за рівень фізичної підготовленості, переведений у шкалу
від 100 до 200 (таблиця 4 додатку 8 до цих Правил прийому).
Величину невід’ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, К3, встановлено:
К1 = 0,25; К2 = 0,45; К3 = 0,26; К4 = 0,04.
3) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за такою
формулою:
Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі
тесту з іноземної мови (англійська) (за шкалою від 100 до 200 балів);
П2 – оцінка з фахового вступного випробування /єдиного
державного кваліфікаційного іспиту на першому (бакалаврському ) рівні
вищої освіти з відповідної спеціальності, складеного у 2022 році (за
шкалою від 100 до 200 балів),
П3 – середній бал документа про здобутий освітній ступень, на
основі якого здійснюється вступ) переведений в шкалу від 100 до 200 балів
шляхом множення середнього балу додатку на 2.
Величину невід’ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, встановлено:
К1 = 0,30; К2 = 0,70;
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6. За відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про
здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній
бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
За різної кількості складових у конкурсному балі має дотримуватись
принцип рівності прав вступників.
7. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної
середньої освіти та для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, які вони проходять замість зовнішнього
незалежного оцінювання, проводяться за програмами зовнішнього
незалежного оцінювання. Вступні іспити з іноземної мови для вступників
на здобуття освітнього ступеня магістра проводяться за програмою
єдиного вступного іспиту.
8. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням
приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений
розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче
встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи,
які забрали документи після закінчення прийому документів, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не
допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.
9. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених
Військовим інститутом, розглядає апеляційна комісія Військового
інституту.
VІІ. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі при вступі до
Військового інституту
1. 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 квотами.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час
вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього
ступеня молодшого бакалавра є участь у конкурсному відборі за іспитами.
Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час
вступу на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра є участь у
конкурсному відборі за іспитами у Військовому інституті замість єдиного
фахового вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.
2. 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, яким Законом України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано
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право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за
результатами співбесіди;
особи, визнані інвалідами війни відповідно до пункту одинадцятого
статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (для військовослужбовців з числа осіб рядового,
сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за
призовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні
службових обов’язків в зоні проведення бойових дій, – при вступі на
заочну форму навчання.
Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до
зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього
незалежного оцінювання з конкурсних предметів, передбаченими
Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних
засадах.
3. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів
(замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання
кількості балів за кожний з іспитів не менше ніж встановлений Військовим
інститутом мінімальний рівень (додаток 6 до цих Правил прийому)
допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття
вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти або освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного
ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого
бакалавра:
При вступі на денну форму навчання на всі освітні програми:
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, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2021
року включно;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх
числа;
військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського)
складу, які проходять військову службу за контрактом;
При вступі на денну форму навчання на освітні програми в галузі
знань 25 “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного
кордону”:
громадяни України, звільнені зі строкової служби, протягом року
після звільнення;
студенти закладів вищої освіти, які виявили бажання вступити на
навчання до Військового інституту та в подальшому проходити службу за
контрактом на посадах офіцерського складу;
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вступники з числа випускників військових (військово-морських)
ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою, які
закінчили навчання в рік вступу до Військового інституту;
військовослужбовці військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період.
При вступі на заочну форму навчання:
військовослужбовці військової служби за контрактом рядового,
сержантського (старшинського) складу, які прослужили в Збройних Силах
України не менше 3 років, продовжили військову службу за новим
контрактом та мають повну загальну середню освіту.
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за
результатами вступних іспитів 2022 року або зовнішнього незалежного
оцінювання 2019-2022 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором).
4. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в
конкурсному відборі на здобуття вищої освіти мають право брати участь у
конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.
5. Прийом на навчання до Військового інституту в межах
встановлених квот організовується відповідно до наказу Міністерства
оборони України для:
військовослужбовців військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу;
випускників поточного року Київського військового ліцею імені
Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою;
осіб, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону
України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.
6. Квоти прийому визначаються наказом Міністерства оборони
України “Про організацію прийому в 2022 році слухачів, курсантів на
навчання до вищих військових навчальних закладів для підготовки
військових фахівців з вищою освітою та ліцеїстів на навчання до
військових ліцеїв”. Зарахування вступників в межах встановлених квот
здійснюється за окремим конкурсом, який організовується за кожною
спеціальністю з урахуванням обсягу державного замовлення. Конкурс
відбувається відповідно до суми набраних балів без урахування категорій
вступників, зазначених у пункті 2 розділу VIІ цих Правил прийому.
Особи, які не зараховані на місця передбачені спеціальними квотами
за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних
засадах.
8. Особи, які мають спеціальні права щодо участі у конкурсному
відборі при вступі до Військового інституту:
особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі
проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення антитерористичній операції, здійснення
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заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також
внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній
операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у
Донецькій та Луганській областях;
особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі
у Революції Гідності;
особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території
інших держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та
конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та
конфліктів;
особи,
у яких один
з батьків
(усиновлювачів) був
військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно
відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським,
який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час
виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття
відповідної загальної середньої освіти;
особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19
частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову
службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку,
визначеному відповідним положенням про проходження військової
служби громадянами України;
діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”;
особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
надане таке право;
шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж 3 роки, а
також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти
особи, батьки є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж
15 років, або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи
стали інвалідами І або ІІ групи;
діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
9. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 2 розділу VIІ цих
Правил прийому, встановлюється до 10 % від обсягу державного
замовлення кожної спеціальності, але не менше одного місця. Зарахування
на ці місця відбувається за рейтингом відповідно до конкурсного балу

23

вступника.
10. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 2
розділу VIІ цих Правил прийому, не рекомендовані до зарахування на
навчання на визначені місця згідно з пунктом 9 розділу VIІ цих Правил
прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах
відповідно до конкурсного балу.
VІІІ. Проведення вступних випробувань (іспитів, фахових
випробувань)
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами
оцінювання знань з конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100
до 200 балів), або складають вступні іспити з визначених конкурсних
предметів (додаток 6 до цих Правил прийому) у Військовому інституті у
випадках визначених умовами прийому. У 2022 році приймаються
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022
років.
2. Вступники, які вступають на навчання (денна форма навчання) до
Військового інституту для проходження військової служби за контрактом
на посадах осіб офіцерського складу у Збройних Силах України та інших
утворених відповідно до законів України військових формуваннях (в тому
числі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста),
крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання
якості освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів
(фахових вступних випробувань), обов’язково проходять:
професійно-психологічне обстеження (вимоги – додаток 7 до цих
Правил прийому);
оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 8 до цих
Правил прийому);
остаточний медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги
– додаток 9 до цих Правил прийому).
3. Вступникам, які допущені до проходження вступних випробувань,
видається Екзаменаційний лист вступника, який є перепусткою на вступне
випробування (вступний іспит).
4. Вступні іспити для осіб, визначених у пункті 2 розділу VІІ,
проводяться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для
вступників на відповідну спеціальність за розробленими у 2022 році та
затвердженими встановленим порядком програмами відповідних
загальноосвітніх предметів відповідно до програм зовнішнього
незалежного оцінювання. Вступні іспити проводяться комісіями з
проведення вступних іспитів, які входять до складу Приймальної комісії.
5. Фахові вступні випробування для осіб, які вступають для здобуття
ступеня вищої освіти магістр на основі ступеня бакалавр, а також осіб, які
вступають на другий курс навчання для здобуття ступеня бакалавра на
основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
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проводяться фаховими атестаційними комісіями, які призначаються
наказом начальника Військового інституту за розробленими у 2022 році та
затвердженими встановленим порядком Програмами фахових вступних
випробувань.
6. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань
(іспитів), оцінені як “не пройшов професійний психологічний відбір”,
отримали оцінку “незалік” із фізичної підготовки та за результатами
заключного медичного огляду їм винесена постанова “непридатний” за
станом здоров’я до навчання у Військовому інституті, до участі в
конкурсному відборі не допускаються.
7. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування (іспити) у визначений розкладом час; особи, знання яких
було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального
рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому
документів, до участі в наступних вступних випробуваннях (іспитах) та у
конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань (іспитів) не допускається.
8. Особи, які успішно пройшли вступні випробування з оцінки рівня
фізичної підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд
військово-лікарською комісією допускаються до конкурсного відбору.
9. За наявності вакантних місць приймальна комісія має право
допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не
пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному
закладі (військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти), за
умови складання однакових конкурсних предметів.
ІX. Рейтингові
зарахування

списки

вступників

та

рекомендації

до

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій
послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на
основі повної загальної середньої освіти);
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами
співбесіди, впорядковуються за алфавітом.
У межах інших, зазначених у пункті 1 цього розділу, категорій
рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом  від більшого до меншого;
за пріоритетністю заяви від першої до останньої;
за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень  від більшого до меншого.
Якщо встановлені в третьому – п’ятому абзацах цього пункту
правила не дають можливості визначити послідовність вступників у
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рейтинговому списку, приймальна комісія ухвалює відповідне рішення
самостійно на підставі поданих вступниками документів.
3. У рейтинговому списку вступників, які формуються Приймальною
комісією, зазначаються:
ступінь вищої освіти, спеціальність, форма здобуття освіти;
військове звання, прізвище, ім’я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної
загальної середньої освіти);
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних
іспитів, встановлених квот, права на першочергове зарахування (тільки на
основі повної загальної середньої освіти).
4. Рейтингові
(поточні
рейтингові)
списки
формуються
приймальною комісією та оприлюднюються у повному обсязі на
інформаційних стендах Приймальної комісії.
5. Списки
вступників,
рекомендованих
до
зарахування
затверджуються рішенням приймальної комісії і оприлюднюються
шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії
відповідно до строків, визначених у пунктах 18 і 19 розділу IV цих
Правил прийому. У списку вступників, рекомендованих до зарахування,
зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників
відповідно до пункту 3 розділу IX цих Правил.
6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після
виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання
відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил прийому з урахуванням їх
черговості в рейтинговому списку вступників.
7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до
зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на
інформаційних стендах Приймальної комісії.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись
повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у
конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного у
пункті 18 розділу IV цих Правил прийому, або відповідно до нього,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного
замовлення та подати особисто до Приймальної комісії: оригінали
документа державного зразка про повну загальну середню освіту
(освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього; сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання
якості освіти та/або інших документів, передбачених цими Правилами
прийому, а також укласти договір про навчання між Військовим
інститутом та вступником (за участі батьків або законних представників –
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для неповнолітніх вступників).
Договір про навчання, між Військовим інститутом та вступником (за
участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників)
є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив
виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то
наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо
договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів
після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування
такої особи.
Подані оригінали документів зберігаються у Військовому інституті
протягом усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання
документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось
прізвище, ім’я, по батькові, додатково пред’являє приймальній комісії
Військового інституту свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного
стану щодо відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що
посвідчує особу.
2. Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені
строки, визначені у пункті 18 розділу IV цих Правил прийому, або
відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування, втрачають право
в поточному році на зарахування на навчання до Військового інституту.
Особи, які отримали рекомендацію до зарахування і в установлені
строки, визначені у пункті 18 розділу IV цих Правил прийому, виконали
вимоги для зарахування, підлягають зарахуванню та подають заяву на ім’я
голови Приймальної комісії про їх відмову від участі у конкурсі, на місця
державного замовленням, в інших закладах вищої освіти України, чим
підтверджують свою згоду на вилучення поданих ними заяв на вступ до
інших закладів вищої освіти України, на місця державного замовлення, з
Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
Приймальна комісія на підставі поданих заяв, надає данні про
рекомендованих до зарахування вступників до Єдиної державної
електронної бази з питань освіти. У порядку визначеному Міністерством
освіти і науки України, заяви вступників подані до цивільних закладів
вищої освіти, на місця державного замовлення, в строк до 20 липня 2021
року вилучаються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації
вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали
документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до
нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших
документів, передбачених цими Правилами до Приймальної комісії), і
надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
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XІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс
1. Наказ про зарахування на навчання видається начальником
Військового інституту на підставі рішення Приймальної комісії.
2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може
бути скасоване Приймальною комісією у разі подання вступником
недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про
наявність права на зарахування за спеціальними умовами прийому, права
на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права
на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в
учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного
оцінювання.
3. Зараховані особи можуть бути відраховані з Військового
інституту за власним бажанням у порядку, визначеному керівними
документами Міністерства оборони України, про що видається
відповідний наказ начальника Військового інституту. Документи
відрахованим особам повертаються після видання відповідного наказу
начальника Військового інститут, але не пізніше наступного дня після
відрахування.
4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи
видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1
розділу XI цих Правил прийому.
5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять у
Військовому інституті протягом 10 днів від дня їх початку або відмовилися
підписати контракт на навчання, відраховуються з Військового інституту,
про що видається відповідний наказ начальника Військового інституту.
На звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних
занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які
брали участь у конкурсі на цю спеціальність підготовки у Військовому
інституті. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця
дозволяється зараховувати осіб із заявами на інші спеціальності
підготовки Військового інституту.
6. Зарахування на місця відрахованих осіб відбувається протягом
наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і
4 розділу XIII цих Правил прийому.
7. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не
пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у
Військовому інституті протягом одного року, після чого знищуються
встановленим порядком, про що складається акт. Якщо такий вступник за
результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до
іншого ВВНЗ (ВНП ЗВО), то його документи разом з матеріалами
вступних випробувань надсилаються до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО) за
відповідним запитом.
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XІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні
прийому до Військового інституту
1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми
представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного
засобу масової інформації). Порядок акредитації представників засобів
масової інформації здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства та нормативно-правових документів Міністерства оборони
України (“Інструкція про порядок допуску журналістів, працівників
засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України та
Збройних Сил України”, затверджена Наказом Міністерства оборони
України 14.06.2012 р. № 399, зареєстрована в Міністерстві юстиції України
09.07.2012 р. за № 1149/21461).
2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства
оборони України із заявою про надання їм права вести спостереження за
роботою Приймальної комісії. Громадські організації, які отримали таке
право, за погодженням з відповідними структурами Міністерства оборони
України, можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх
спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови
для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також
надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що
надаються членам приймальної комісії.
3. Військовий інститут зобов’язаний створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності,
сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності (напряму
підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про
ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за
кожною спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для
вступу за квотами, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах
Приймальної комісії не пізніше робочого дня, наступного після дня
затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не
пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше
ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом
порядку денного засідання оприлюднюються на інформаційних стендах
Військового інституту.
5. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права
на зарахування за квотами, права зарахування за співбесідою, про участь в
учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного
оцінювання є підставою для скасування наказу в частині, що стосується
цього вступника.

