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Правила прийому до Військового інституту (далі -  Правила прийому) 
розроблені приймальною комісією Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації імені Героїв Крут (далі -  Приймальна комісія) відповідно до 
пункту 2 протокольного рішення першого заступника Міністерства оборони 
України від 18.02.2019 №26/з/36, розпорядження Директора департаменту 
військової освіти, науки , соціальної та гуманітарної політики Міністерства 
оборони України від 20.05.2019 №404/1/2159 щодо впровадження "лідерських 
курсів" тактичного рівня (з професійного навчання за військово-обліковими 
спеціальностями офіцерів тактичного рівня освіти громадян України і 
військовослужбовців, які здобули освітній ступень не нижче "бакалавр” (у термін 
до 12 місяців) з подальшим присвоєнням військового звання "молодший 
лейтенант" у вищих військових навчальних закладах.

І. Загальні положення
1.1. Військовий інститут оголошує прийом за державним замовлення на 

"Курси лідерства офіцерського складу" тактичного рівня (далі -  Курси) з 
професійного навчання за військово-обліковими спеціальностями офіцерів 
тактичного рівня освіти громадян України і військовослужбовців, які здобули 
освітній ступень не нижче "бакалавр"(у термін до 12 місяців) з подальшим 
присвоєнням військового звання "молодший лейтенант".

1.2. Професійне навчання здійснюється за військово-обліковою 
спеціальністю тактичного рівня освіти:

Організація зв’язку у Збройних Силах України.

1.3. Прийом осіб на навчання до Військового інституту здійснюється на 
конкурсній основі.

1.4. Навчання на Курсах у Військовому інституті здійснюється в статусі 
"слухач курсів ВВНЗ" протягом усього строку навчання.

1.5. Слухачі курсів упродовж всього періоду навчання розміщуються в 
гуртожитках (казармах, спальних приміщеннях) у порядку, встановленому 
Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

1.6. На навчання приймаються громадяни України віком від 19 до 35 років, 
які мають вищу освіту не нижче "бакалавр", придатні за станом здоров’я для 
проходження служби в Збройних Силах України:

з військових частин:
військовослужбовці строкової військової служби;
військовослужбовці військової служби за контрактом осіб рядового і 

сержантського складу.
з військових комісаріатів:
громадяни призовного віку;
військовозобов’язані, резервісти, які не мають військових звань 

офіцерського складу.
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1. 7. Фінансування підготовки військових фахівців у інституті здійснюється 
за рахунок видатків державного бюджету.

II. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, 
конкурсного відбору та зарахування на навчання

2.1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до 
Військового інституту на Курси, для оформлення особової справи кандидата на 
навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового 
комісаріату за місцем реєстрації в період з 01 січня до15 серпня 2020 року.

2.2. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової 
служби за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на 
навчання до Військового інституту на Курси подають рапорт за 
підпорядкованістю до 15 липня 2020 року.

2.3. Прийом документів, конкурсний відбір і зарахування на навчання

Етапи вступної компанії Терміни проведення
Прибуття для проходження вступних 
випробувань

18 серпня 2020 року

Проведення Військовим інститутом 
конкурсного відбору

з 19 по 22 серпня включно

Терміни зарахування вступників 24 серпня

2.4. У разі службової необхідності за клопотанням Командувач Військ 
зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України для військовослужбовців з числа 
осіб рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову 
військову службу, військову службу за контрактом, резервістів можуть бути 
встановлені додаткові строки прийому заяв та документів, проведення 
конкурсного відбору та зарахування на навчання.

У разі неможливості оформлення особової справи на додатково відібраних 
кандидатів на навчання у військових комісаріатах (для осіб з числа цивільної 
молоді) та військових частин, установах (для військовослужбовців з числа осіб 
рядового та сержантського (старшинського) складу) особова справа формується 
безпосередньо у Військовому інституті.

III. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному 
відборі до Військового інституту.

3.1. Порядок прийому документів від цивільної молоді для навчання на 
Курсах:

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до 
Військового інституту на Курси, для оформлення особової справи кандидата на 
навчання особисто подають заяву до районного (міського) військового 
комісаріату за місцем реєстрації у термін, зазначений у пункті 2.1 розділу II цих 
Правил.

У заяві зазначаються:
- Прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- рік, місяць і день народження;



- поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання та номер;
- контактного телефону;
- обрана військово-облікова спеціальність підготовки.

До заяви додаються:
- копія паспорта громадянина України;
- копія військового квитка (при наявності);
- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копія документа державного зразка про базову (повну) вищу освіту, на основі 

якого здійснюється вступ і додаток до нього;
- автобіографія з обов’язковим зазначенням адреси фактичного місця 

проживання, адреси районного (міського) військового комісаріату, де вступник 
перебуває на військовому обліку та номер контактного телефону;

- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см, які підписані та завірені у 
військовому комісаріаті;

- службова характеристика з місця проходження служби (для 
військовослужбовців);

- картка професійного відбору (для цивільної молоді);
- довідка про відсутність судимості;
- медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;
- результат тесту ПЛР/ІФА, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття 

на вступні випробування;
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного

психіатричних оглядів.
Попередня професійна діагностика та відбір вступників до Військового 

інституту з числа цивільної молоді проводяться у військових комісаріатах, 
оформлення документів здійснюється до 10 червня 2020 року.

На осіб, які бажають вступити до Військового інституту, на основі 
результатів попередньої професійної діагностики військові комісаріати 
приймають рішення про зарахування їх вступниками до Військового інституту чи
про відмову в цьому.

Документи на відібраних кандидатів районні (міські) військові комісаріати 
подають в обласні військові комісаріати, а останні -  в Військовий інститут в міру 
надходження, але не пізніше 20 червня 2020 року.

3.2. Порядок прийому документів від військовослужбовців строкової 
служби, військовослужбовців військової служби за контрактом та 
військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу, які 
проходять військову службу за призовом під час мобілізації:

Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби 
за контрактом, строкової військової служби та військовослужбовці рядового, 
сержантського, (старшинського) складу, які проходять військову службу за 
призовом під час мобілізації, які бажають вступити, на навчання до Військового 
інституту на Курси, подають рапорт за підпорядкованістю у період зазначений у 
пункті 2.2 II цих Правил.
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У рапорті вказується:
- військове звання, прізвище, ім’я та по батькові;
- займана посада;
- день, місяць і рік народження;
- здобутий рівень освіти;
- обрана військово-облікова спеціальність підготовки;
- поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання та номер контактного 

телефону військовослужбовця;
- адреса військової частини, електронна адреса АСУ "Дніпро" та номер 

контактного, телефону.
До рапорту додаються:

- копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника);
- копія паспорта громадянина України;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- копія військового квитка;
- копія документа державного зразка про базову (повну) вищу освіту, та додаток 

до нього;
- автобіографія, в якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання, 

адреса військової частини та номер контактного телефону;
- шість кольорових фотокарток розміром 3x4 см, які завірені штабом військової 

частини;
- копія (витяг) з послужного списку;
- копія службової карти;
- копія контракту;
- службова характеристика;
- результат тесту ПЛР/ІФА, зробленого не пізніше ніж за 72 години до прибуття 

на вступні випробування;
- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
- медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів;
- картка медичного огляду за формою 12;
- медична книжка (при прибутті на реєстрацію).

Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у 
ВВНЗ, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд до 
військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання у 
Військовому інституті. На військовослужбовців, визнаних придатними до 
навчання у Військовому інституті, оформляються відповідні медичні документи 
за встановленою формою.

IV. Організація і проведення вступних випробувань
4.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової (повної ) вищої 

освіти вступають до Військового інституту на Курси, зараховуються бали додатку 
до диплому про вищу освіту.

. 4.2. Психологічне обстеження:
Психологічне обстеження вступників проводиться з метою виявлення 

конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних
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для успішного навчання у Військовому інституті, оволодіння обраною військово- 
обліковою спеціальністю.

До результатів психологічного обстеження вступників входить оцінка 
військово-професійної направленості, виявлення схильності до лідерства, оцінка 
рівня нервово-психічної стійкості та оцінка здатності до успішного навчання у 
Військовому інституті.

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов 
професійний психологічний відбір44 або 44не пройшов професійний психологічний 
відбір44. Вступники, в яких за результатами тестування індивідуальних 
психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які не 
набрали необхідної кількості балів, вважаються такими, що не пройшли 
професійний психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до Військового 
інституту відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не 
допускаються.

Лідерські якості кандидата на навчання на Курсах оцінюються в стенах за 
нижченаведеними показниками:

10-8 -  високий рівень;
7-6 -  достатній рівень;
5 -  в цілому достатній рівень;
4 -  недостатній рівень;
3-1 -  низький рівень.

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: 44Не пройшов вступне випробування44.

4.3. Оцінка рівня фізичної підготовки:
Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться відповідно до 

Тимчасової Настанови з фізичної підготовки та спорту у Збройних силах України 
і визначається за результатами практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі 
вправи приймаються протягом одного дня у такій послідовності: спочатку вправи 
на швидкість, потім силові вправи, далі -  вправи на витривалість. Оцінка фізичної 
підготовки кандидатів на навчання з числа цивільної молоді та 
військовослужбовців складається з суми балів, отриманих ними за виконання всіх 
призначених для перевірки вправ:

‘ для вступників з числа військовослужбовців та цивільних юнаків: 
вправа № 3 (підтягування на перекладині); 
вправа № 14 (біг на 100 м); 
вправа № 8 (біг на 3 км); 
для вступників з числа осіб жіночої статі: 
вправа № 7 (комплексна силова вправа);
Вправа № 14 (біг на 100 м);
Вправа № 10 (біг на 1 км).



Вправи виконуються :
вступниками з числа військовослужбовців -  у польовій формі одягу (у 

черевиках з високими берцями);
вступниками з числа цивільної молоді -  у спортивній формі.
У кожній справі існує мінімальний кількісно-часовий показник, якого 

повинен дотримуватися вступник для отримання позитивної оцінки (додаток 1 до 
цих Правил).

Для виконання вправи надається одна спроба. В окремих випадках (під час 
зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. 
Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється.

Для отримання позитивної оцінки “залік“ кандидату на навчання необхідно 
набрати 35 і більше балів за таблицею нарахування балів.

Кандидат на навчання оцінюється як “незалік“, якщо за виконання З 
фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів, не виконаний мінімальний 
пороговий рівень (нижчий результат) або не виконувалася вправа на силу чи 
витривалість з будь-якої причини.

У разі отримання оцінки “незалік“ вступник відраховується і до подальшого 
складання вступних іспитів не допускається.

Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється 
окремим протоколом.

Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки у Військовому 
Інституті надається фахівцям фізичної підготовки і спорту.

4.4. Заключний медичний огляд:
Заключний медичний огляд проводиться у Військовому інституті військово- 

лікарською комісією згідно з “Положенням про військово-лікарську експертизу у 
Збройних силах України44 затвердженим Наказом Міністра оборони України від 
14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами).

Кожен вступник оглядається хірургом, терапевтом, дерматологом, а за 
медичними показаннями — і лікарями інших спеціальностей.

За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 
виноситься постанова про придатність або непридатність до навчання у 
Військовому інституті.

* Особи які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у 
зазначений за розкладом час до участі у наступних випробуваннях не 
допускаються.

4.5. Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників:
Рейтинговий список вступників складається за конкурсним балом від

більшого до меншого. Конкурсний бал розраховується за умови позитивного 
проходження психологічного відбору та медичної комісії. Конкурсний бал 
включає:

середній бал додатка до диплому про вищу освіту (додаток 2 до цих 
Правил);

кількість балів за результатами оцінки рівня фізичної підготовки (додаток З 
до цих Правил);



кількість балів отриманих за результатами вивчення лідерських якостей 
(додаток 4 до цих Правил).

Конкурсний бал (КБ) = К1*П1+К2*П2+КЗ*ПЗ
Де ПІ -  середній бал додатка до диплома про вищу освіту;
П2 -  кількість балів отриманих за результатами вивчення лідерських 

якостей;
Величину невід’ємних вагових коефіцієнтів К1, К2, та КЗ встановлено: К1 = 

0,60; К2 = 0,20; КЗ = 0,20, встановлюються з точністю до 0,01.
У рейтинговому списку вступників зазначаються:
прізвище, ім’я та по-батькові вступника;
конкурсний бал вступника.
Рейтингові списки формуються приймальною комісією та розміщуються на 

інформаційному стенді приймальної комісії та на сайті Інституту.

4.6. Надання рекомендацій для зарахування:
Рішення про рекомендування до зарахування вступників на навчання на 

Курсах приймальна комісія приймає у строк, визначений у Розділі II цих Правил, 
та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у Розділі IV 
цих Правил, що впорядковується відповідно до конкурсного балу вступника - від 
вищого до нижчого.

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється у межах обсягів підготовки за визначеною військово-обліковою 
спеціальністю.

4.7. Наказ про зарахування:
Наказ про зарахування на навчання видається начальником Військового 

інституту на підставі рішення приймальної комісії відповідно до списків 
вступників, рекомендованих до зарахування.

' Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації можна отримати на веб-сайті Військового 
інституту \у\¥\у.уііі.есіи.иа., або електронною поштою за адресою 
уЩу5Шр@икг.пе1;.

Адреса В ій с ьк о в о го  інституту:
В ій с ьк о в и й  інститут телекомунікацій та інформатизації, 0 1 0 1 1 , м. Київ, вул.

Московська, 45/1.
Телефони приймальної комісії: (044) 256-22-80, (044) 256-22-93
Відповідальний секретар Приймальної комісії: лейтенант РИЖИИ Іван 

Миколайович: (067) 676-87-64, в мережі ЗСУ: 442-80
Заступник голови Приймальної комісії: полковник С ІЖ О  Олексій 

Вікторович: (093) 947-37-17, (067) 507-03-55, в мережі ЗСУ: 442-93

Заступник нача з навчальної роботи
полковник О.СІЛКО
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Додатокі.
до Правил прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут на Курси лідерства офіцерського складу тактичного рівня у
2020 році

ТАБЛИЦЯ
нарахування балів за виконання фізичних вправ 

для кандидатів на навчання у Військовому інституті

Ба
ли

К атегорії кандидатів на навчання
3 числа військовослужбовців 

строкової служ би та осіб рядового 
сержантського (старш инського) 

складу військової служби за 
контрактом (чоловіки)

3 числа цивільної молоді 
(молоді)

Особи 
жіночої статі

№ 14 №3 № 8 № 14 №3 №8 № 14 №6 №10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

ЗО

11

13.00

12

12.30 4.30

29 13.02 12.32 4.33

28 13.05 12.35 4.36

27 13.10 ' 12.40 4.39

26 13.15 12.45 4.42

25 13.20 12.50 4.45

24 13.25 12.55 4.48

23 13.30 13.00 4.51

22 13.35 13.05 30 4.54

21 - 13.40 - 13.10 - 4.57

20 10 13.45 11 13.15 - 5.00

‘ 19 - 13.50 - 13.20 29 5.03

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16,8 - 5.06

17 14,7 - 14.00 13,7 - 13.30 16,9 - 5.09

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17,0 28 5.12

15 14,9 - 14.10 13,9 - 13.40 17,1 - 5.15

14 15,0 7

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
чи

й 
за 

14
хв

. 1
0с

 
-о

ці
ню

єт
ьс

я 
як

"н
ез

ал
ік

"

14,0 8

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
чи

й 
за 

13
хв

.4
0с

 
- 

оц
ін

ю
єт

ьс
я 

як
"н

ез
ал

ік
"

17,2 -

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
чи

й 
за 

5х
в.

 1
5с

 
- 

оц
ін

ю
єт

ьс
я 

як
"н

ез
ал

ік
"

13 15,1 - 14,1 - 17.4 27

12 15,2 - 14,2 - 17,6 -

11 15,3 6 14,3 7 17,8 -

10 15.4

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
чи

й 
за 

7 
ра

зів
 

- 
оц

ін
ю

єт
ьс

я 
як

"н
ез

ал
ік

"

14,4

Ре
зу

ль
та

т 
ни

ж
чи

й 
за

 
7 

ра
зів

 
- 

оц
ін

ю
єт

ьс
я 

як
"н

ез
ал

ік
"

18,0 26

9 15,5 14.5 18,1 25

8 15,6 14,6 18,2 24

7 15,7 14,7 18,3 23

6 15,8 14,8 18,4 22

5 15,9 15,0 18,5 21

4 16,0 15,2 18,6 20

3 16,1 15,4 18,7 18

- 2 16,3 15,6 18,8 16

Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник " / О.СІЛКО
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ТАБЛИЦЯ
Відповідності середнього бала документа про вищу освіту, обрахованого 

за 5- бальною шкалою, за значенням 100-бальної шкали

Додаток 2
до Правил прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут на Курси лідерства офіцерського складу тактичного рівня у
2020 році

1 20
1,1 22
1,2 24
1,3 26
1,4 28
1,5 ЗО
1,6 32
1,7 34
1,8 36
1,9 38
2 40

2,1 42
2,2 44
2,3 46
2,4 48
2,5 50
2,6 52
2,7 54
2,8 56
2,9 58
3 60

3,1 62
3,2 64
о  о 66
3.4 68
3,5 70
3,6 72
3,7 74
3,8 76
3.9 78
4 80

4,1 82
4,2 84
4,3 86
4,4 88
4,5 90
4,6 92
4,7 94
4,8 96
4,9 98
5 100

Заступник начальника інституту^нав^альної роботи 
полковник —- О.СІЖ О



Додаток З
до Правил прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 
імені Героїв Крут на Курси лідерства офіцерського складу тактичного рівня у 
2020 році

ТАБЛИЦЯ
Переведення балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання, за

значенням 100-бальної шкали
35 2,7
36 5,4
37 8,1
38 10,8
39 13,5
40 16,2
41 18,9
42 21,6
43 24,3
44 27
45 29,7
46 32,4
47 35,1
48 37,8
49 40,5
50 43,2
51 45,9
52 54
53 56,7
54 59,4
55 62,1
56 64,8
57 67,5
58 70,2
59 72,9
60 75,6
61 78,3
62 81
63 83,7
64 86,4
65 89,1
66 91,8
67 94,5
68 97,2
69 99,9
70 100

Заступник начальника інституту з навчальної роботи
полковник —  О.СІЛКО
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Додаток 4
до Правил прийому до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут на Курси лідерства офіцерського складу тактичного рівня у
2020 році

ТАБЛИЦЯ
переведення балів за лідерські якості кандидата, за значенням 100-бальної шкали

1 10
2 20
3 30
4 40
5 50
6 60
7 70
8 80
9 90
Ю 100

Заступник начальника інституту з навчальної роботи 
полковник /< 1 —— О.СІЛКО


