
6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 

 

6.1 Розподіл вступників на групи здійснюється відповідно до обраної 
ними військово-облікової спеціальності.  

6.2 Списки вступників кожної групи підписуються головою і 
секретарем відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних 
випробувань доводиться до вступників не пізніше ніж за 2 тижні до їх 
початку. 

6.3 Під час проходження вступних випробувань вступник повинен 

мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво або 

військовий квиток (для осіб чоловічої статі). Без наявності зазначених 

документів вступники до проходження вступних випробувань не допускаються. 

6.4 Конкурсний відбір вступників включає: 

– оцінку рівня успішності навчання; 

– професійний психологічний відбір; 

– оцінку засвоєння програми допризовної підготовки; 

– оцінку рівня фізичної підготовки. 

6.5 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 вступником оцінок із 

додатка до диплому про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу. 

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) 90-100 

Добре (4)                                 75-89 

Задовільно (3)                         60-74 

Оцінка за шкалою ЕСTS Оцінка у 100-бальній шкалі 

А 90-100 

В                         85-89 

С                         75-84 

D                         66-74 

E                         60-65 



 

6.6 Професійний психологічний відбір вступників 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 

09.07.2009                   № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

22.09.2009 за № 893/16909.  

Проведення професійного психологічного відбору покладається на 

підкомісію з професійного психологічного відбору відбіркової комісії НАВС. 

6.6.1 Професійний психологічний відбір базується на оцінці  

індивідуальних психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані 

на виявлення осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та 

здібностями найбільше відповідають вимогам військової підготовки.  

6.6.2 Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку 

рівня нервово-психічної стiйкостi та оцінку спроможності навчатися. 

Індивідуальні психологічні якості вступників оцінюються як “пройшов 

професійний психологічний відбір” або “не пройшов професійний 

психологічний відбір”. 

6.6.3 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 вступників становить 70 балів), вважаються такими, що 

не пройшли професійний психологічний відбір, та виключаються із списків 

вступників.  

Рішення щодо таких осіб приймається відбірковою комісією НАВС за 

пропозицією підкомісії з професійного психологічного відбору та 

оформляється протоколом. 

6.7 Оцінка засвоєння програми допризовної підготовки проводиться 

підкомісією з оцінки засвоєння допризовної підготовки вступників.  

6.7.1 Для оцінки засвоєння програми допризовної підготовки 

проводиться тестування вступників (крім військовослужбовців), яке 

складається з 5 теоретичних завдань у письмовій формі та з 5 завдань 

практичного виконання нормативів (прийомів).  

Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, 

максимальна кількість балів – 100. Ті, хто під час тестування отримав менше 

50 балів, виключаються із списків вступників.  

Рішення щодо таких осіб приймається відбірковою комісією НАВС за 

пропозицією підкомісії з оцінки допризовної підготовки вступників та 

оформляється протоколом. 

Зміст питань, за якими оцінюється засвоєння теоретичної та практичної 
частини допризовної підготовки, не можуть виходити за рамки програми 
предмету “Захист Вітчизни” для загальноосвітніх навчальних закладів.  

6.7.2 Теоретична частина оцінюється за результатами тестування за 
наступними розділами: 



– військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знань з 
історії України та Збройних Сил України, знання законів, які регламентують 
службу в Збройних Силах України, та статутів Збройних Сил України; 

– вогнева підготовка – включає теоретичні знання з тактико-
технічних характеристик і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та 
положень курсу стрільб;  

– тактична підготовка – охоплює розділи основних видів бою та 
вмінь діяти в наступі та обороні у складі відділення;  

– основи військової топографії – перевіряється зріз знань щодо 
основних положень орієнтування на місцевості та знання термінів з 
військової топографії.  

6.7.3 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. 
6.7.4 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.  

6.7.5 Для військовослужбовців замість оцінки засвоєння програми  

допризовної підготовки враховуються результати їх індивідуальної 

підготовки за поточний (попередній) період навчання, що надаються 

командиром (начальником) військової частини, в якій вони проходять 

військову службу. 

Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців 

оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх 

отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених відповідно до Системи 

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

6.8 Оцінка рівня фізичної підготовки вступників проводиться 

підкомісією з оцінки рівня фізичної підготовки відбіркової комісії НАВС 

після їх огляду медичним працівником безпосередньо перед початком 

вступних випробувань та його висновку про відсутність протипоказань до 

виконання фізичних вправ за станом здоров’я. 

6.8.1 Оцінка рівня фізичної підготовки визначається за результатами 
практичного виконання фізичних вправ (на силу, на спритність, на 



витривалість) відповідно до нормативів, встановлених Генеральним штабом 
Збройних Сил України (табл. 2. ) 

Випробування проводиться за трьома фізичними вправами:  
– для осіб чоловічої статі - біг на 100 м, підтягування на перекладині, 

біг на 1000 м;  
– для осіб жіночої статі - біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг                 

на 1000 м. 
 

                                                                                                Таблиця 2 
Нормативи для визначення півня фізичної підготовки 
вступників  

 

Оцінка 

Фізичні вправи для осіб чоловічої статі  

На силу На спритність На витривалість 

Підтягування на 
перекладині 

Біг на 100 м Біг на 1000 м 

разів сек. хв., сек 

5 9 15,0 3,55 

4 8 15,4 4,05 

3 7 16,2 4,30 

Оцінка 

Фізичні вправи для осіб жіночої статі  

На силу На спритність На витривалість 

Комплексна силова 
вправа 

Біг на 100 м Біг на 1000 м 

разів сек. хв., сек 

5 36 17,0 4.30 

4 32 17,6 4.45 

3 28 18,8 5.15 

 
6.8.2 Усі фізичні вправи приймаються в один день. Для їх виконання 

надається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою 

підвищення оцінки рівня фізичної підготовки вступників не дозволяється. 

6.8.3 Рівень фізичної підготовки вступників оцінюється як “достатній”, 

за умови позитивного виконання усіх фізичних вправ, або “не достатній”, за 

умови отримання оцінки “незадовільно” хоча б з однієї із фізичних вправ.  

У разі оцінки рівня фізичної підготовки “не достатній” особа 

виключаються із списків вступників. Рішення щодо таких осіб приймається 

відбірковою комісією НАВС за пропозицією підкомісії з оцінки рівня 

фізичної підготовки та оформляється протоколом.  

6.9 Апеляції вступників на результати вступних випробувань, що 
проведені відбірковою комісією, розглядає апеляційна комісія, склад та 
порядок роботи якої затверджуються наказом НАВС.  
 Апеляція повинна подаватися вступником у день проведення усного 
випробування, а з письмового випробування та перевірки рівня фізичної 



підготовки – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за 
випробування. 
 Додаткове опитування вступників під час розгляду апеляції не 
допускається. 
 


