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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО
КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

1.1. Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Військового

інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  (ВІТІ),  що  здійснює  підготовку

офіцерів запасу громадян України відповідно  до ліцензії Міністерства освіти і

науки, серія АЕ № 636475, виданої 17 червня 2015 року, термін дії до 1 липня

2019 року. Ліцензійний обсяг – 1900 осіб. 

1.2.  Військова підготовка  планується  на  підставі  вимог  Законів  України

“Про вищу освіту”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, Постанови

Кабінету Міністрів  України від 1 лютого 2012 року № 48 “Про затвердження

Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів

за  програмою  підготовки  офіцерів  запасу”,  Інструкції  про  організацію

військової  підготовки  громадян  України  за  програмою  підготовки  офіцерів

запасу, затвердженої  наказом  Міністерства  оборони  України  та  Міністерства

освіти і науки України від 14.12.2015 р. № 719/1289 

Військова  підготовка  громадян  планується  та  проводиться  

протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення “військового

дня”) строком до двох років навчання.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації здійснює підготовку

офіцерів запасу за 14 військово-обліковими спеціальностями:

-  Застосування  змішаних з’єднань,  військових частин і  підрозділів  (крім

підрозділів і війкових частин зв’язку та радіотехнічного забезпечення авіації).

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами радіозв’язку.

-  Застосування  військових  частин  і  підрозділів  із  засобами

багатоканального радіорелейного та тропосферного зв’язку.

-  Застосування  військових  частин  і  підрозділів  із  засобами

багатоканального радіорелейного зв’язку.

- Застосування військових частин і підрозділів із засобами малоканального

радіорелейного та тропосферного зв’язку.
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-  Застосування  військових  частин  і  підрозділів  із  електропровідними

засобами зв’язку.

- Спеціальний зв’язок. Контроль за режимом секретності.

-  Організація  режиму  секретності  та  секретного  

діловодства.

- Соціальна психологія.

- Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності

військ (сил).

-  Експлуатація  та  ремонт  наземної  апаратури  радіозв’язку  різної

потужності.

-  Математичне  та  програмне  забезпечення  функціонування

автоматизованих систем.

-  Технічне  забезпечення  функціонування  автоматизованих  систем

управління.

 - Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачі.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Військова  підготовка  за  програмою  підготовки  офіцерів  запасу

проводиться  у  Військовому  інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  на

кафедрі військової підготовки.

2.2. До військової  підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

залучаються:

- студенти вищих навчальних закладів України ІІІ - ІV рівнів акредитації (2,

3, 4, 5 курс навчання), незалежно від форми навчання;

- громадяни України, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавр (до

40 років);

- військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, що

проходять військову службу за контрактом,  які  мають, або здобувають ступінь

вищої освіти не нижче бакалавра (до 40 років).
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2.2.  Прийом  громадян  України  до  інституту  на  всі  військово-облікові

спеціальності здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування. 

2.3.  Громадянам  України,  які  здобули  вищу  освіту  за  освітньо-

кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра,  пройшли повний курс військової

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити

та  атестовані  до  офіцерського  складу,  присвоюється  відповідне  первинне

військове  звання  офіцера  запасу.  У  разі  потреби  вони  за  наказом  Міністра

оборони України підлягають призову для проходження військової служби осіб

офіцерського  складу  або  за  їх  бажанням  можуть  бути  прийняті  на  військову

службу за контрактом осіб офіцерського складу.

3. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ

3.  Військову  підготовку  за  програмою  підготовки  офіцерів  запасу  

(далі – військова підготовка) на добровільних засадах проходять громадяни, які

мають або здобувають  ступінь  вищої  освіти не  нижче  бакалавра,  придатні  до

військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

Військовослужбовці  рядового  складу,  сержантського  та  старшинського

складу,  які  мають  або  здобувають  ступінь  вищої  освіти  не  нижче  бакалавра,

можуть  проходити  військову  підготовку  з  урахуванням  вимог  пункту  173

Положення  про  проходження  громадянами  України  військової  служби  у

Збройних  Силах  України,  затвердженого  Указом  Президента  України  від

10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).

Особи  жіночої  статі  можуть  залучатися  до  військової  підготовки  за

військово-обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з

Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012

року  № 412/дск  (зі  змінами),  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції  України

16 липня 2012 року за № 1191/21503.

5



4. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

4.1.  Громадяни можуть  проходити  військову  підготовку  за  державним

замовленням  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  передбачених  на

утримання  Збройних  Сил  України  та  інших  військових  формувань,  або  за

рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі

вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом). 

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку

громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та

уклали  відповідний  Контракт  з  Міністерством  оборони  України  щодо

зобов’язань  про  проходження  військової  служби  громадянами  України  у

Збройних  Силах  України  після  отримання  первинного  військового  звання

офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу. 

4.2.  Для  проведення  військової  підготовки  здобувачів  вищої  освіти  у

ВНЗ, що не має ВНП, укладається Договір про проведення такої підготовки та

умови її фінансування між зазначеним ВНЗ та інститутом. Зазначений Договір

укладається  після  зарахування  здобувачів  вищої  освіти  для  проходження

військової підготовки. 

4.3.  Між  громадянином,  зарахованим  для  проходження  військової

підготовки,  та  начальником  інституту  укладається  контракт  про  військову

підготовку  громадянина.  Предметом  такого  контракту  є  освітня  діяльність

інституту щодо проведення військової підготовки громадянина за відповідною

військово-обліковою  спеціальністю.  Крім  того,  контрактом  про  військову

підготовку  громадянина  визначаються  права  та  обов’язки  сторін,  порядок

розрахунків,  строк  дії  контракту  та  інші  умови  військової  підготовки

громадянина.

4.4. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку за

кошти  державного  бюджету,  крім  контракту  про  військову  підготовку

укладають  контракт  із  Міністерством  оборони України  (в  особі  начальника

інституту) щодо зобов’язань про проходження військової служби громадянами

у Збройних Силах  України після  отримання первинного  військового  звання



офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу. 

Предметом такого контракту є зобов’язання громадянина і Міністерства

оборони  України,  встановлення  правових  відносин  між  сторонами  щодо

проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України на

посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу і

отримання ним первинного військового звання офіцера запасу. 

4.5. Розмір плати за надання освітньої послуги розраховується щорічно

відповідно до кошторису та визначається в контракті на проведення військової

підготовки студента за програмою підготовки офіцерів запасу.

4.6.  Оплата  проводиться  в  гривнях,  за  безготівковим  розрахунком

впродовж десяти  днів  з  початку  навчального  семестру.  Оплата  за  навчання

вноситься посеместрово або за весь період навчання. 

4.7. У випадку відрахування громадянина з числа тих, хто навчається,

або  при  небажанні  продовжувати  навчання,  кошти,  сплачені  за  військову

підготовку, не повертаються.

5. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, 
ВІДБОРУ НА НАВЧАННЯ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

Прийом заяв  та  документів,  відбір  вступників,  вступні  випробування,

конкурсний відбір та зарахування на навчання проводиться в такі строки:

№

з/з
Етапи вступної кампанії Строки проведення

1. Початок прийому документів 14 лютого 2017 року
2. Проведення конкурсного відбору 11 квітня – 30 червня 2017 року
3. Оголошення результатів 11-15 липня 2017 року
4. Підготовка проекту наказу зарахування

на навчання 
 До 25 серпня 2017 року
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6. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ

6.1.  Організацію  відбору  громадян  на  навчання здійснює  відбіркова

комісія кафедри військової підготовки  Військового інституту телекомунікацій

та інформатизації.

6.2.  Зарахування  громадян  для  проходження  військової  підготовки

здійснюється  за  результатами  конкурсного  відбору  та  медичного  огляду

військово-лікарськими комісіями.

Медичний  огляд  військово-лікарськими  комісіями  районних  (міських)

військових  комісаріатів  громадяни  проходять  за  місцем  перебування  на

військовому обліку (реєстрації).

Придатність  осіб  жіночої  статі  до  військової  служби  визначається  за

результатами  медичного  огляду  військово-лікарськими  комісіями  військових

комісаріатів за місцем проживання (навчання).

Медичний  огляд  проводиться  за  направленням  від  інституту.

Військовослужбовці  проходять  медичний  огляд  військово-лікарськими

комісіями за місцем служби.

6.3.  Відбіркова  комісія  призначається  наказом  начальника  Військового

інституту телекомунікацій та інформатизації не  пізніше ніж за  два  місяці  до

початку конкурсного відбору. 

На відбіркову комісію покладаються такі функції:

-  визначення строків приймання документів від громадян, які виявили

бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд;

- визначення придатності до військової служби за висновком вiйськово-

лiкарської комісії; 

- організація професійного психологічного відбору громадян;

- оцінка рівня успішності навчання здобувачів вищої освіти;

- оцінка рівня результатів навчання громадян у ВНЗ;

- оцінка рівня індивідуальної підготовки військовослужбовців;

- оцінка рівня фізичної підготовки громадян;

-  оцінка  засвоєння  громадянами (крім  військовослужбовців)  програми



допризовної підготовки;

-  формування  списку  громадян  відповідно  до  їх  рейтингу  за

результатами  конкурсного  відбору  (окремо  за  кожною  військово-обліковою

спеціальністю);

-  розроблення  проекту  наказу  начальника  інституту  про  зарахування

громадян для проходження військової підготовки.

6.4.  Не  пізніше  ніж  за  два  місяці  до  початку  конкурсного  відбору

начальник кафедри військової підготовки організовує інформування громадян

про строки та порядок прийому документів і проведення конкурсного відбору

громадян  для  проходження  військової  підготовки  шляхом  розміщення  на

інформаційних стендах приймальної комісії та на веб-сторінці інституту.

6.5. Здобувачі вищої освіти,  які виявили бажання проходити військову

підготовку,  подають  заяву  на  ім’я  декана  факультету  ВНЗ,  у  якому  вони

здобувають  відповідний  ступінь  вищої  освіти,  копію  посвідчення  про

приписку  до  призовної  дільниці  (для  осіб  чоловічої  статі),  довідки  про

присвоєння  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та

копію паспорта громадянина України (ст. 1, 2, 3, 11).

Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та

виявили  бажання  проходити  військову  підготовку,  подають  заяву  на  ім’я

голови  відбіркової  комісії  разом  із  копіями  посвідчення  про  приписку  до

призовної дільниці (для осіб чоловічої статі),  паспорта громадянина України

(ст. 1, 2, 3, 11), документа про вищу освіту та додатка до нього.

Військовослужбовці,  які  виявили  бажання  проходити  військову

підготовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови відбіркової комісії разом із

копіями першої сторінки паспорта громадянина України та військового квитка,

узагальнені  відомості  про підсумки складання екзаменів за попередні курси

навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу

освіту  та  додатка  до нього,  якщо вони вже  мають ступінь  вищої  освіти  не

нижче бакалавра, витяг із наказу командира (начальника) військової частини

про  дозвіл  на  проходження  військової  підготовки,  відомості  про  підсумки

індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання,

2



завірені командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять

військову службу.

Заява (рапорт) містить такі відомості:

- прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

- номер навчальної групи, назва факультету та ВНЗ, у якому громадянин

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

(дистанційна);

-  інформація  про  здобутий  або  той,  що  здобувається  громадянином,

ступінь вищої освіти, галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;

- придатність до проходження військової служби за станом здоров’я;

- інформація про проходження військової служби;

-  мотивація  громадянина  щодо  проходження  військової  підготовки  та

його зобов’язання про виконання вимог,  що ставляться до громадян під час

проходження військової підготовки 

6.6. До заяви додаються: 

- довідка з деканату про середній бал успішності за попередній семестр

навчання (екзамени, заліки);

- копія паспорта громадянина України (ст. 1, 2, 3, 11);

-  копія  довідки  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника

податків (ідентифікаційний код);

- копія приписного свідоцтва;

- копія військового квитка (ст. 1,2,17,18,19) (для військовослужбовців);

-  автобіографія  (складена  власноруч,  зразок  додається  на  веб-сторінці

інституту);

- фото 3х4 – 4 шт. (кольорові, без головного убору та без куточка).

6.7. Відбіркова комісія узагальнює отримані заяви (рапорти) громадян та

розподіляє їх на групи для участі в конкурсному відборі. 

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням  відповідності

спеціальностей,  які  вони мають або  здобувають  у  ВНЗ,  військово-обліковій

спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу.

Списки  учасників  конкурсного  відбору  кожної  групи  підписуються

3



секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та

розклад  вступних  випробувань  доводяться  до  громадян  не  пізніше  ніж  за

2 тижні до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних

стендах приймальної комісії та на веб-сторінці інституту.

6.8.  Придатність  громадян  України  до  військової  служби  за  станом

здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської експертизи, яка

працює у  військових  комісаріатах,  про  що зазначається  у  медичній  довідці

відповідного  зразка.  Під  час  визначення  вимог  до  стану  здоров’я  громадян

України  для  проходження  військової  підготовки  вiйськово-  лiкарські  комісії

керуються  вимогами  Положення  про  військово-лікарську  експертизу  у

Збройних Силах України,  затвердженого наказом Міністра  оборони України

від  14  серпня  2008  року  №  402.  Відбіркова  комісія  видає  відповідне

клопотання  кожному  вступнику  для  проходження  військово-  лікарської

експертизи.

7. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

7.1. Оцінка рівня успішності навчання у ВНЗ 

7.1.1. Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати

при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (для юнаків) або

військовий  квиток  (для  військовослужбовців).  Без  наявності  зазначених

документів вступники до проходження випробувань не допускаються. Рівень

успішності  навчання  здобувача  вищої  освіти  оцінюється  в  балах  за

результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри,  які

передують  початку  військової  підготовки,  та  визначається  як  середнє

арифметичне  значення  всіх  отриманих  здобувачем  вищої  освіти  оцінок,

переведених у 100-бальну шкалу. 

Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають ступінь

вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як середнє

арифметичне  значення  всіх  отриманих  громадянином  оцінок  із  додатка  до

документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу. 
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Переведення у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (табл. 1).

Таблиця 1
Система 

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Зараховано 75

Оцінка у 4-бальній шкалі Оцінка у 100-бальній шкалі
Відмінно (5) 95

Добре (4) 80
Задовільно (3) 55

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі
А 95
В 85
С 75
D 60
E 50

7.1.2. Вступні випробування включають:
 
- професійно-психологічний відбір; 

-  перевірку  рівня  допризовної  підготовки  громадян  та  індивідуальної

підготовки військовослужбовців;

- перевірку рівня фізичної підготовленості. 

7.2.  Професійний психологічний відбір 

7.2.1.  Професійний  психологічний  відбір  громадян  для  навчання  за

програмою  підготовки  офіцерів  запасу  здійснюється  відповідно  до  вимог

Інструкції  з  організації  та  проведення професійного психологічного відбору

кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових

навчальних  підрозділах  вищих  навчальних  закладів,  затвердженої  наказом

Міністра  оборони України від 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої  в

Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909. 

7.2.2.  Професійно-психологічний  відбір  базується  на  аналізі

індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на
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виявлення осіб,  які  за  своїми психофізіологічними якостями та  здібностями

найбільше відповідають вимогам військової підготовки.

7.2.3.  Оцінка  індивідуальних  психологічних  якостей  включає  оцінку

рівня  нервово-психiчної  стiйкостi  та  оцінку  спроможності  навчатися.

Індивідуальні  психологічні  якості  вступників  оцінюються  як  “пройшов

професійний  психологічний  відбір”  або  “не  пройшов  професійний

психологічний відбір”.

7.2.4. Вступники, в яких при тестуванні індивідуальних психологічних

якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше

35  балів  за  методикою  спроможності  до  навчання  (максимальна  оцінка

спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів), вважаються такими,

що не пройшли професійний психологічний відбір, та відраховуються з числа

вступників.  Рішення  відбіркової  комісії  щодо  таких  осіб  оформляється

окремим протоколом. 

7.3. Оцінка рівня допризовної підготовки 

7.3.1.  З  метою  визначення  рівня  знань  з  допризовної  підготовки

проводиться тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається

з  5  завдань  у  письмовій  формі  та  з  5  завдань  з  практичного  виконання

нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає

10 балів, максимальна кількість балів – 100. Громадяни, які під час тестування

набрали  менше  50%  (менше  50  балів)  максимальної  кількості  балів,

виключаються  зі  списків  кандидатів  на  зарахування  для  проходження

військової підготовки.

Для  військовослужбовців  враховуються  результати  їх  індивідуальної

підготовки  за  підсумками  за  поточний  (попередній)  період  навчання,  що

надаються  командиром  (начальником)  військової  частини,  у  якій  вони

проходять військову службу. 

Рівень  результатів  індивідуальної  підготовки  військовослужбовців

оцінюється  в  балах  і  визначається  як  середнє  арифметичне  значення  всіх

отриманих  військовослужбовцем  оцінок,  переведених  у  100-бальну  шкалу

відповідно до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін 
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у 100-бальну шкалу (табл.1).

7.3.2.  Перевірка  практичної  частини  випробування  з  допризовної

підготовки складається з виконання прийомів стройової підготовки.  Під час

складання підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:

- стройове положення, стройовий крок; 

- вихід зі строю та повернення в стрій; 

- повороти на місці та під час руху; 

- виконання військового вітання; 

- підхід до начальника та відхід від нього.

7.3.3. Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється: 

- у десять балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, впевнено та

в суворій відповідності з вимогами Стройового статуту ЗСУ; 

- у вісім балів, якщо прийом виконаний чітко, без напруги, відповідно до

вимог  Стройового  статуту  ЗСУ,  але  при  цьому була  допущена  хоча  б  одна

помилка; 

- у шість балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового

статуту ЗСУ, але недостатньо чітко,  з напругою та при його виконанні була

допущена одна помилка; 

- у чотири бали, якщо прийом виконаний не за статутом або допущено

дві та більше помилок. 

7.4. Оцінка рівня фізичної підготовленості

7.4.1.  Перевірка  рівня  фізичної  підготовленості  кандидатів  для

проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.

Оцінка  фізичної  підготовленості  кандидатів  на  навчання  із  числа

студентів ВНЗ та громадян України віком до 40 років, які мають вищу освіту

(не  нижче  бакалавра),  визначається  відповідно  Наказу  начальника

Генерального штабу ЗС України «Про затвердження Тимчасової настанови з

фізичної  підготовки  в  Збройних  Силах  України»  від  11.02.2014  р.  №  35,

введений в дію наказом Міністра оборони України від 05.03.2015р. № 105. 

Рівень  фізичної  підготовки  кандидатів  визначається  за  результатами

практичного  виконання  трьох  фізичних  вправ.  Усі  вправи  приймаються
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протягом одного дня в такій послідовності:  вправи на швидкість, вправи на

силу, вправи на витривалість.

Кандидати на навчання виконують вправи:

чоловіки  –  біг  на  100 м  (вправа  № 14),  підтягування  на  перекладині

(вправа № 3), біг на 1 км (вправа № 10);

жінки  –  біг  на  100 м  (вправа  № 14),  комплексна  силова  вправа

(вправа № 7), біг на 1 км (вправа № 10).

Форма одягу для осіб чоловічої статі, цивільної молоді та осіб жіночої

статі – спортивна.

Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ з

метою підвищення отриманої оцінки не дозволяється.

Вправи оцінюються за нормативами, вказаними у Тимчасовій Настанові

з  фізичної  підготовки  у  Збройних Силах  України,  яка  затверджена  наказом

начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 11.02.2014 р. № 35,

введений в дію наказом Міністра  оборони України від 05.03.2015р. № 105. 

Оцінка  фізичної  підготовки  кандидатів  на  навчання  за  програмою

підготовки  офіцерів  запасу  складається  з  суми  балів,  отриманих  ними  за

виконання  всіх  призначених  для  перевірки  вправ,  i  визначається  згідно

Таблиці  нарахування  балів  за  виконання  фізичних вправ  для  кандидатів  на

навчання (таблиці 1,2,3).

Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання необхідно набрати

суму від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів.

Кандидат на навчання оцінюється як “незалік”, якщо:

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів; 

не  виконувалася  вправа  на  силу  (підтягування  на  перекладині,

комплексна силова вправа) чи витривалість (біг на 1 км) з будь-якої причини;

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість.
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Таблиця 1
Т А Б Л И Ц Я

нарахування балів за виконання фізичних вправ 
для кандидатів із числа студентів ВНЗ на навчання у ВВНЗ 

за програмою підготовки офіцерів запасу

Б
ал

и Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ

З числа студентів ВНЗ, які
готуються  за програмою

підготовки офіцерів запасу

Особи
жіночої

статі

№ 14 № 3 № 10 № 14 № 7 № 10
30 3.50 4.30
29 3.52 4.33
28 3.54 4.36
27 3.55 4.39
26 3.58 4.42
25 4.00 4.45
24 4.03 4.48
23 4.06 4.51
22 10 4.09 30 4.54
21 - 4.12 - 4.57
20 9 4.15 - 5.00
19 - 4.18 29 5.03
18 14,0 8 4.21 16,8 - 5.06
17 14,1 - 4.24 16,9 - 5.09
16 14,2 7 4.27 17,0 28 5.12
15 14.3 - 4.30 17,1 - 5.15
14 14,4 6

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т

4 
хв

. 3
0 

с 
−

 “
не

за
лі

к”

17,2 -

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т

5 
хв

. 1
5 

с 
−

 “
не

за
лі

к”

13 14,5 - 17,4 27
12 14,6 5 17,6 -
11 14,7

 
Н

иж
че

 з
а 

ре
зу

ль
та

т
5 

ра
зі

в 
−

 “
не

за
лі

к”

17,8 -
10 14,8 18,0 26
9 14,9 18,1 25
8 15,0 18,2 24
7 15,2 18,3 23

6 15,4 18,4 22
5 15,6 18,5 21
4 15,8 18,6 20
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3 15,9 18,7 18
2 16,0 18,8 16
1 16,1 19,0 14
0 - -
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Таблиця 2
Т А Б Л И Ц Я

нарахування балів за виконання фізичних вправ 
для кандидатів із числа громадян України  віком до 40 років 

на навчання у ВВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу
(за віковими групами – чоловіки)

Вікові групи кандидатів на навчання у ВНЗ
Б
А
Л
И

1 вікова група
до 25 років

2 вікова група
до 30 років

3 вікова група
до 35 років

4 вікова група
до 40 років

Б
А
Л
И

№
14

№ 3 № 10
№
14

№ 3 № 10
№
14

№ 3 № 10 № 14 № 3 № 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 3.50 3.55 4.00 4.05 30
29 3.52 3.58 4.02 4.08 29
28 3.54 4.00 4.04 4.10 28
27 3.55 4.02 4.06 4.12 27
26 3.58 4.04 4.08 4.14 26
25 4.00 4.06 4.10 4.16 25
24 4.03 4.08 4.12 4.18 24
23 4.06 4.10 4.14 4.20 23
22 12 4.09 11 4.12 10 4.16 9 4.22 22
21 - 4.12 - 4.16 - 4.20 - 4.26 21
20 11 4.15 10 4.20 9 4.24 8 4.30 20
19 - 4.18 - 4.24 - 4.28 - 4.35 19
18 14,0 10 4.21 14,2 9 4.28 14,4 8 4.35 14,6 7 4.40 18
17 14,1 - 4.24 14,3 - 4.36 14,5 - 4.40 14,7 - 4.45 17
16 14,2 9 4.27 14,4 8 4.38 14,6 7 4.45 14,8 6 4.50 16
15 14,3 - 4.30 14,5 - 4.40 14,7 - 4.50 14,9 - 5.00 15
14 14,4 8

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

4 
хв

.3
0 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

14,6 7

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

4 
хв

.4
0 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

14,8 6

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

4 
хв

.5
0 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

15,0 5
Н

иж
че

 з
а 

ре
зу

ль
та

т 
5 

хв
.0

0 
се

к.
 –

 «
не

за
лі

к»
14

13 14,5 - 14,7 - 14,9 - 15,2 - 13
12 14,6 - 14,8 - 15,0 - 15,4 - 12
11 14,7 7 14,9 6 15,2 5 15,6 4 11
10 14,8

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

7 
ра

зі
в 

– 
«н

ез
ал

ік
» 15,0

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

6 
ра

зі
в 

– 
«н

ез
ал

ік
» 15,4

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

5 
ра

зі
в 

– 
«н

ез
ал

ік
» 15,8

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

4 
ра

зі
в 

– 
«н

ез
ал

ік
» 10

9 14,9 15,2 15,6 15,9 9
8 15,0 15,4 15,8 16,0 8
7 15,2 15,6 15,9 16,1 7
6 15,4 15,8 16,0 16,2 6
5 15,6 15,9 16,1 16,3 5
4 15,8 16,0 16,2 16,4 4
3 15,9 16,1 16,3 16,5 3
2 16,0 16,2 16,4 16,6 2
1 16,2 16,4 16,6 16,8 1
0
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Таблиця 3

Т А Б Л И Ц Я
нарахування балів за виконання фізичних вправ 

для кандидатів із числа громадян України  віком до 40 років 
на навчання у ВВНЗ за програмою підготовки офіцерів запасу

(за віковими групами – жінки)

Вікові групи кандидатів на навчання у ВНЗ
Б
А
Л
И

1 вікова група
до 25 років

2 вікова група
до 30 років

3 вікова група
до 35 років

4 вікова група
до 40 років

Б
А
Л
И

№
14

№ 7 № 10
№
14

№ 7 № 10
№
14

№ 7 № 10 № 14 № 7 № 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30 4.30 4.35 4.40 4.45 30
29 4.33 4.38 4.43 4.48 29
28 4.36 4.41 4.46 4.51 28
27 4.39 4.44 4.49 4.54 27
26 4.42 4.47 4.52 4.57 26
25 4.45 4.50 4.55 5.00 25
24 4.48 4.53 4.58 5.03 24
23 4.51 4.56 5.01 5.06 23
22 30 4.54 28 4.59 26 5.04 24 5.09 22
21 - 4.57 - 5.02 - 5.07 - 5.12 21
20 - 5.00 - 5.05 - 5.10 - 5.15 20
19 29 5.03 27 5.08 25 5.13 23 5.18 19
18 16,8 - 5.06 17,0 - 5.11 17,2 - 5.16 17,4 - 5.21 18
17 16,9 - 5.09 17,1 - 5.14 17,4 - 5.19 17,6 - 5.24 17
16 17,0 28 5.12 17,2 26 5.17 17,6 24 5.22 17,8 22 5.27 16
15 17,1 - 5.15 17,4 - 5.20 17,8 - 5.25 18,0 - 5.30 15
14 17,2 -

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

5 
хв

.1
5 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

17,6 -

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

5 
хв

.2
0 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

18,0 -

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

5 
хв

.2
5 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

18,1 -

Н
иж

че
 з

а 
ре

зу
ль

та
т 

5 
хв

.3
0 

се
к.

 –
 «

не
за

лі
к»

14
13 17,4 27 17,8 25 18,1 23 18,2 21 13
12 17,6 - 18,0 - 18,2 - 18,3 - 12
11 17,8 - 18,1 - 18,3 - 18,4 - 11
10 18,0 26 18,2 24 18,4 22 18,5 20 10
9 18,1 25 18,3 23 18,5 21 18,6 19 9
8 18,2 24 18,4 22 18,6 20 18,7 18 8
7 18,3 23 18,5 21 18,7 19 18,8 16 7
6 18,4 22 18,6 20 18,8 17 19,0 15 6
5 18,5 21 18,7 18 19,0 15 19,2 14 5
4 18,6 20 18,8 16 19,2 14 19,4 4
3 18,7 18 19,0 14 19,4 19,6 3
2 18,8 16 19,2 19,6 19,8 2
1 19,0 14 19,4 19,8 20,0 1
0
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Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “зараховано”

або  “незараховано”.  У  разі  отримання  оцінки  “незараховано”  громадяни

виключаються  із  списків  кандидатів  на  зарахування  для  проходження

військової  підготовки.  Рішення  відбіркової  комісії  щодо  таких  громадян

оформлюється окремою відомостю.

8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ АПЕЛЯЦІЇ

8.1.  Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає

апеляційна  комісія,  склад  та  порядок  роботи  якої  затверджуються  наказом

начальник інституту. Рішення апеляційної комісії оприлюднюються до початку

конкурсного  відбору  шляхом  розміщення  на  інформаційних  стендах

приймальної комісії та на веб-сторінці інституту.

8.2.  Апеляція  громадянина  за  результатами  випробувань  повинна

подаватися  в  день  проведення  усного  випробування,  а  з  письмового

випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки

за випробування.

8.3.  Додаткове  опитування  громадян  під  час  розгляду  апеляції  не

допускається.

8.4.   Сума  балів,  яку  набрав  вступник  за  результатами  складання

вступних випробувань та оцінка рівня успішності навчання у ВНЗ (середній

бал додатку до диплому про вищу освіту) складає його конкурсний бал.

9. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

Громадяни  (у  тому  числі  і  військовослужбовці),  що  мають  досвід

бойових  дій,  участі  в  миротворчих  операціях  та  АТО,  що  підтверджується

відповідними  документами,  зараховуються  для  проходження  військової

підготовки  поза  конкурсом  за  умови  позитивного  складання  вступних

випробувань та придатності за станом здоров’я. 
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10. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету

до проекту наказу в першу чергу включаються громадяни, які рекомендовані

відбірковою комісією до зарахування, та які: 

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

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

учасників  бойових  дій,  які  захищали  незалежність,  суверенітет  та

територіальну  цілісність  України  і  брали  безпосередню  участь  в  АТО,

забезпеченні  її  проведення,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах  АТО,  а

також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали

безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, установленому

законодавством; 

відповідно  до  Закону  України  “Про  соціальний  і  правовий  захист

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

військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих

навчальних закладів; 

прийняли  рішення  щодо  укладання  контракту  про  проходження

військової  служби  громадянами  України  у  Збройних  Силах  України  з

Міністерством  оборони  України;  мають  таке  право  в  інших  випадках,

передбачених законодавством. 

11. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ 

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ 

11.1.  За  результатами  конкурсного  відбору  для  кожної  військово  -

облікової  спеціальності  складається  рейтинговий  список.  Список

затверджується на засіданні Відбіркової комісії. 

11.2.  Список кандидатів на навчання впорядковується: 
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з  урахуванням права на зарахування поза конкурсом при позитивному

складанні вступних випробувань; 

за кількістю балів від більшого до меншого, з урахуванням результатів

професійного психологічного відбору та медичного огляду; 

з  урахуванням  права  на  першочергове  зарахування  при  однаковому

конкурсному балі – у порядку вищого балу з допризовної підготовки. 

11.3. У рейтинговому списку зазначаються: 

прізвище, ім’я, по батькові вступника; 

конкурсний бал та всі його складові; 

підстави  для  першочергового  зарахування  та  зарахування  поза

конкурсом. 

11.4.  Стосовно  кожного  вступника  Відбірковою  комісією  приймається

рішення і робиться один із таких висновків: 

“рекомендувати до зарахування”; 

“не рекомендувати до зарахування”. 

11.5.  Рейтинговий список підписується головою, секретарем та членами

Відбіркової  комісії  після  його  розгляду  в  день  проведення  заключного

засідання та оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах

та на веб-сторінці інституту.

12. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ

ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ

ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

12.1.  Громадяни  України,  які  успішно  склали  вступні  випробування,

зараховуються на навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю

за  конкурсом  згідно  з  його  конкурсним  балом,  якщо  інше  не  передбачено

законодавством України. 

12.2.  Рішення  про  зарахування  громадян  України  на  навчання

приймається на основі розгляду рейтингового списку на заключному засіданні

Приймальної комісії. 
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12.3.  Зарахування  громадян  України  для  проходження  військової

підготовки  за  програмою  підготовки  офіцерів  запасу  здійснюється  наказом

начальника  Військового  інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  на

підставі рішення Приймальної комісії. 

12.4.  Громадяни  України,  які  відібрані  на  навчання  за  програмою

підготовки офіцерів запасу за кошти, що надходять від фізичних осіб, протягом

одного місяця з дня зарахування укладають Контракт на проведення військової

підготовки за програмою офіцерів запасу. 

13. ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Громадяни  можуть  проходити  військову  підготовку  за  державним

замовленням  за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  передбачених  на

утримання  Збройних  Сил  України  та  інших  військових  формувань,  або  за

рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі

вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом). 

За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку

громадяни, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та

уклали  відповідний  контракт  з  Міністерством  оборони  України  щодо

зобов’язань  про  проходження  військової  служби  громадянами  України  у

Збройних  Силах  України  після  отримання  первинного  військового  звання

офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
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14. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ

14.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять або не

підписали Контракт протягом 10 діб від початку занять,  відраховуються.  На

звільнені місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб,

які  успішно  склали  вступні  випробування  і  є  наступними  в  рейтинговому

списку, за умови укладання контракту у визначений термін. 

14.2.  Матеріали  проведення  конкурсного  відбору  громадян  для

проходження  військової  підготовки  зберігаються  на  кафедрі  інституту  до

завершення ними цієї підготовки потім знищуються, про що складається акт.

ТВО начальника кафедри військової підготовки 

підполковник                                                                       О.А. ГОЛІВЕЦЬ
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