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Додаток 4 
до Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу 

Військового інституту телекомунікації} та 
інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році

ВИМОГИ
до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання для вступу на 

освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр

Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення у кандидатів якостей, 
необхідних для успішного навчання у Військовому інституті і оволодіння обраною 
військовою спеціальністю, а в подальшому для проходження військової служби за контрактом 
на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів України.

Оцінка індивідуальних психологічних (психофізіологічних) якостей включає оцінку: 
військово-мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня нервово-психічної стійкості 
та визначення професійної придатності до успішного навчання та оволодіння відповідною 
військовою спеціальністю.

Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється фахівцями у галузі 
професійно-психологічного відбору відповідно до Інструкції з організації та проведення 
професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних 
закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, яка затверджена 
наказом Міністерства оборони України від 09.07.2009 р. № 355 та зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 22.09.2009 р. за №893/16909, Інструкції про організацію та 
проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових 
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, яка 
затверджена наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 р. №360 (зі змінами) та 
зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2014 р. за №704/25481, Інструкції з 
організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затвердженої 
наказом Міністерства оборони України від 10.12.2014 № 883, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 12.01.2015 за№ 13/26458 (зі змінами).

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний 
психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. Максимальна 
оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70 балів.

Кандидати, у яких за результатами тестування індивідуальних психологічних якостей 
виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50 % (менше 35 балів) 
від максимальної кількості даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли професійний 
психологічний відбір. Рішення Приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється 
окремим протоколом.

Вступники, які оцінені як “не пройшов професійно-психологічний відбір” до 
подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі не 
допускаються. Вступникам, не зарахованим за результатами 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”.
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