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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на ЕавчаЕня Еа кафедрi вiйськовоi пЦготовки

Вiппицького нацiонального аграрЕого унiверситету в 2022 роцi

Кафедра вiйськовоi пiдготовки е вiйськовим навчшIъним пiдроздiлом
Вirпшцркого нацiонаrьного altрарного унiверситету.

ПроваджеЕIIя ocBiTHboi дiяльностi на кафедрi вiйськовоi пiдготовки
Вirпппркого нащiонЕulьного аграрного унiверситету здiйснюстъся вiдповiдно до
ЛiцензiТ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи.

Правила проведення конкурсного вiдбору громадян Украiни для
проходження вiйськовоТ пiдготовки за програмою пiдготовки офiцерiв
запасу на кафедрi вiйськовоi пiдготовки Вirпппркого нацiоншьною ацрарного

унiверситету в 2022 роцi розробленi згiдно з законами УкраТни <Про вищу
ocBiTy>>, кПро вiйськовий обов'язок i вiйськову сrryжбу> (вiдповiдно cTaTTi 11

<<Вiйсъкова пiдготовка громадяЕ Украiни за шрограмою пiдготовки офiцерiв
запасу) вiд 08 JIютого 2015), Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01
лютого 20|2 за Ns 48 uПро затвердженнrI Порядку проведеш{я вiйськовоТ
пiдготовки громадян УкраiЪи за програмою пiдготовки офiцерiв запасу>> (назва
Постанови iз змiнами, внесеЕими згiдно з Постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 05 серпня 2015 Nч 577), наказу MiHioTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 11 жовтня 2018 Ns 1096 <Про затвердження деяких нормативних i
правових aKTiB iз питань прийому на навчання до закладiв вищоi освiти>>,
наказу MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни та MiHicTepcTBa оборони
УкраiЪи вiд 15 серпня 2018 Ng 910/412 кПро затвердження Положення про
вiйсъковi навчальнi пiдроздiли закладiв вищоi освiти>>, нак€ву MiHicTepcTBa
освiти i науки УкраТни та MiHicTepcTBa оборони Украiни вiд 14 грудня 2015
М 719l|289 кПро затвердження Iнструкцii про органiзацiю вiйськовоТ
пiдготовки громадян Украiни за програмою пiдготовки офiцерiв запасу> (зi
змiнами, внесеними наказом Мiнiстерчгва оборошл Украrни та MiHicTepcTBa освiти
i науки Украirш вiд 18.06.2019 Nч 316/8ЗЗ), Haкaj}y MiHicTepcTBa оборони
Украiни вiд 05 червня 20|4 Ns 360 (iз змiнами, вЕесеними згiдно з Еаказом
MiHicTepcTBa оборони вiд 29 дистопада 2018 NЬ 605) <Про затвердженIuI
IнструкцiТ гrро органiзацiю проведення вiйсъково-професiйноТ орiентацii
молодi та гrрийому до вищих вiйськових навчiLпьних закладiв та вiйськових
навчzlJIьних пiдр о здiлiв вищих навчаJIъних закладiв>> .

I. Загальнi положепня

1.1. Що конкурсного вiдбору для проходження вiйськовоi пiдготовки за
програмою пiдготовки офiцерiв запасу допускаютъся на добровiлъних
засадах громадяни УкраiЪи, якi мають або здобуваютъ ступiнь вищоi освiти не
нижче бакаrrавра, придатнi до вiйськовоТ сrryжби за станом здоров'я та
морitJьЕо-дiловими якостями.

I.2. На кафедру приймаються громадяни Украiни :

о студенти закладiв вищоi освiти (незалежно вiд курсу навчання та
фор, впасностi закладу вищоi освiти), якi здобуваютъ рiвенъ вищоi освiти не
ни)кче бакалавра (незалежно вiд форми навчаrшя);

о |ромадяни Украiни чоловiчоi та жiночоi cTaTi, якi вже здобули вищу



ocBiTy за ступенем не нижче бакалавра, придатнi до вiйськовоi служби за
станом здоров'я та морально-дiловими якостями, якщо iM на початок
вiйсъковоi пiдготовки Ее виповниJIосъ 38 poKiB.

Вiйськову пiдготовку проходятъ громадяЕи Украiни за умови
вiдповiдностi спецiа-гrьностей, жi вони маютъ або здобувають у закJIадi вищоi
освiти вiйськово-облiковiй опецiальностi, за якою проводиться пiдготовка
офщерЪ запасу на кафедрi.

1.3. Загалъний TepMiH навчання Еа кафедрi два роки, форма навчання -
денна. Вiйськова пiдготовка плануеться та проводитъся методом
<<вiйсъкового дня> один навч€tJIьний день на тиждеЕь.

Пiдготовка громадян за програмою пiдготовки офiцерiв запасу Еа
кафедрi вiйськовоi пiдготовки здiйснюетъся за наступними вiйськово-
облiковими спецiаJIьIIостями :

о бойове застосування механiзованих з'еднанъ, вйськових частин i
пlдроздlлlв;

о бойове застосування
бiологiчного захисту з' еднань,

о бойове застосування
вйсъковrп< частин i пiдроздiлiв;

о бойове застосування
засобiв.

шцроздшlв хlмlчного та
вiйськових частин i пiдроздiлiв;
iнженерно-саперних (iнженерFIих) з'еднанъ,

понтонно-мостових та десантно_переправних

Громадяни, якi здобули ступеЕь вищоТ освiти не нижче бакапавра та
прошILпи теорет}пЕми l практичнии курс навчаЕня з вlиськово1 пlдготовки, на
завершirльному ет i навчання на кафедрi зЕtлуIаються до проходженнrt,

теоретIпIнии 1 практичниипрошILпи пiдготовки,

передбаченого програмою вiйськовоi пiдготовки, навч€tlrьного збору у
вiйськових частинах. Тривалiсть навчального збору скJIадае 30 дiб.

Навчальний збiр завершуетъся скJIадашшм виtIускного екзамеЕу та
Вiйсъковоi щlисяги на BipHicTb УкраiЪському народовi.

Громадянам УкраiЪи, якi здобули ступiнь вищоТ освiти не нижч€
бакалавра, пройшли повний курс вiйськовоi пiдготовки за програмою
пiдготовки офiцерiв запасу, KoMImeKcHi практичнi заняття, заняття з тактичноi
медицини, навчальний збiр, скJIапи витryскнi екзамени та aTecToвaнi до
офiцерського скJIаду, присвоюетъся первинIIе вiйськове зв€tння офiцера запасу.

Особи жiночоI cTaTi можуть заryчатися до вiйськовоТ пiдготовки за
вiйськово-обпiковими спеrliальностями для замiщення вiйськових посад
згiдно з Перелiком, затверджеЕим Наказом MiHicTpa оборони Украiни вiд 20
червня 20|2 Ns 412lдск (зi змiнами), зареестрованим у MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЪи 16 липня 2012 Ns I191/2150З.

II. ФiнансуванЕя пiдготовки

2,1. Громадяни Украiни можуть проходити вiйсъкову пiдготовку за
рахунок коштiв, якi надходять вiд фiзичних та юридичних осiб як плата за
послуги у галузi вищоi освiти, пов'язанi з вiйськовою пiдготовкою (за
контрактом).

2.2.Мiж громадяЕами, якi зарахованi до проходженнrI пiдготовки за
програмою пiдготовки офiцерiв запасу за кошти, що надходять вiд
юридичних або фiзичних осiб, та ректором Вirшпцркою rrацiонаrьного
аграрною унiверситету укJIадаеться контракт про вiйськову пiдготовку



громадянина, яким визначаютъся
розрilхункь, сц)ок дiт контракту
громадянина.

2.З. Розмiр плати за надаЕня освiтньоi послуги розраховусться щорiчно
вiдповiдно до кошторису та визначастъся в KoHTpaKTi на проведення
вiйсъковоТ пiдготовки цромад5нина за про|рамою пiдготовки офiцерiв запасу.

III. Порядок проведення конкурсного вiдбору

З.1 . Проведення коЕкурсного вiдбору покладаеться Еа вiдбiркову
комiсiю, скJIад якоi затверджуеться нак€вом ректора Вirшппщкого нащiоншьного
ац)арного унiверситеry.

Конкурсний вiдбiр в 2022 роцi проводиться з 22 серпнrI по 15 вересня
2022 року згiдно з графiком tIроведенIIrI конкурсного вiдбору, що доводитъся
до цромадяЕ УкраiЪи, якi ви,Iвили бажання навчатися, пiд час прийому
доrсумеlrтЬ.

ОпритлодrенЕя рейтIдтового списху та зара>(ування каrцидатЬ Еа навчанЕя

до rсафедри вйськовоТпiдоювrи вiдбудетъся 16 Bepeclrt 2а2 polry.
З2. Пlд час проходженЕя коIilýфсного вiдбору громадfi*rн Украi'rш, л<lй

виявив бажаrтrrя навчатися на кафедрi, повIшен мzIти при собi паспорт цромадянина
Украrrш. Без нашностi зазначеного дохумента цромадянин не щощскtlflъся до учасгi
в Koшýpcнol\ц/Biфopi.

З.3. Громqдfril{ Украiiшл, лd виffiwм бажатпrя цроходrти пiддотовву за
програмою пiдоювlшл офщерЪ &ш€юу, пiд час кошсурсного вffiру lтроходяь:

. визначення пр[цап{оgгi до вйсъковоi шryжби за висFIовком вйськовь
лiкарськоТкомiсii;

. оцiшqFрiвня навIIilшIя;
о професiйtrо-псшrологiщшй вцбiр;
. пepeBiprсy рьня фiзитrоi пiдотовrи;
о перевiрку pbrи засвосннlt програI\шI догlризовнот пiдоювlсд длrя юнаrсiв або

мещосатriтарноi пiдоювлсл дгlя осiб жiночоI gгатi.

fV. Порядок прийому заяв i докумеrrгЬ для участi у коЕкурсному вiцборi

4.1.Прийом заяв i документЪ вiдбiрковою комiсiею проводиться з
01 березня по 20 се,ршя 20'2 року.

4.2. Порядок робсrги BiфipKoBoT койсit
щоденно з 8.З0 до 1б.30;
Blu<iдli щ1- субOш недiля.
Адреса вiдбiрковоi Koйcii:
21008 м. Вirпшшдя,

вул. Соrrяшrа 3.
Телефон дпя довiдок: (0432) 57 -49-5|, моб. (097) 7 5З -7 9-а.
,Щокументи дозвоJuIетъся надавати власнорушо, передавати нарочнrдчr або

пересипати поцггою.
4.3.Громадшшшr Украirпr, л<лd4 виltвив бажштtrя uроход4ти вйськову

пiдотовку за програNrою пi,щотовrшr офщерЬ зrшасу, щрiм обов'язкЬ,
пе,редбачешоl Зшrоном Yrgalrи <<ГIро вlшý/ ocBiTlu, зобов'язаrпй ознйопшrшrся з
обов'язкаlчtи, зазначеними у наказi MiHicTepcTBa освiти i науки Уrршrш та

права та обов'язки cTopiH, порядок
та iншi умови вiйсъковоТ пИготовки



Мiнiсге,рства обороrшr Украrи вiд 15 серIшш 2018 Ns 9|0/4|2 <<ГIро з€IтвердкенIuI
Положеrшrя про вйськовi навча.гьнi пiдроздi-тпл зашrадЪ вшцоi освiтп> (додаток 1) i
подати зЕuIву (додаток 2) декану факультету заIOrаду вrщоТ освiти та пiс.гrя дозвоJry
декана фалсультету про допуск до коIilсурсЕого вiдбору дIя навчашuI за rrрогр€lш{ою

пiдготовки офiцерiв заrrасу Еа кафедрi вiйськовоi пiдго овки подати заяву
(додаток 3) до вiдбiрковоi KoMicii на завi.ryвачакафедlивйськовоiпiдотовлол.

Kpilл зitяв про допуск до конкурсного вiдбору, цромадянrдr зобов'язаний
надати до вiдбiрковоТ KoMicii насryпнi доч.менти:

о копiю |,2 i 11 cTopiHoк паспорта громадянина УкраiЪи;
. копiю посвiдчення про rrриписку до призовЕоТ дiльницi (копiю

вiйсъкового квитка) для осiб чоловiчоТ cTaTi;
о копiю картки фiзишlоi особи - пIIатника податкiв;
. список студентiв-каЕдидатiв, рекомеЕдоваIIих до вступу Еа кафедру

вiйсъковоi пiдготовки Вirпппъкого нацiоншьного аграрного унiверситету на
навчzIння за про амою пiдготовки офiцерiв запасу, пiдписаний деканом
факультету та затверджений ректором закладу вищоi освiти (додаток 4).

Щокументи вкладЕrються в оIýремий файл у зазначеЕому порядку.
4.4. Громадяни, якi вже маютъ сryпiнъ вищоТ освiти не нижче бакалавра та

виявили бажання проходити вiйськову пiдготовку, подають до вiдбiрковоi
KoMicii:

о зояву на iм'я завiдвача кафедри вiйськовоi пiдготовки (додаток 3);
о копiю |,2 i 11 cTopiHoк паспорта громадянина УкраiЪи;
. копiю пос iдчення про приписку до призовноi дiльницi (копiю

вйськового квитка) для осiб чоловiчоi cTaTi;
. копiю картки фiзичноi особи - Iшатника податкiв;
. завiрену копiю дочшеЕта про в1 ocBiry та додатка до нъого.
Вiдбiркова ко iсiя згiдно iз за.шами формуе списки громадfrI, .ш<i виявили

бажання проходити вiйсъкову пiдготовку.
На пiдставi спискiв кандидатiв д встуtry керiвники закладiв вlшIоi освiти

затверджують узагЕrпъненi вiдомостi пр, пiдсумки скJIаданЕя здобувачем вищоi
освiти екзаменiв з попер9днi курси IlавчаЕшI. PiBeHb успiшностi навчання
оцiнюстъся в баrrах як серодне арифметично значення Bcix отримаЕих оцiнок,
tIереведених у 100-бальну шк€tпу.

Узагальненi вiдомостi направJuIютъся вiдбiрковоi комlс11узагальнеII1 вцомосп направJUIютъся на розгJIяд до вlдоlрково1 комlс11
кафедри вiйсъковоi пiдготовки Вirшппъкого нацiона.гьЕого ацрарного унiверситету
(в друкованому виглядi та Еа елекц)онних носi,ш<).

4.5. Громадяни) якi вступI4IIи до вищих навчалъних закJIадiв пiсля
проходження навчання у закладах I-II рiвня акредитацii, подають документи
згiдно з вимогами rrункту 4.З роздiлу IV цих Правил та додатково вкJIадають
копiю ,щIплома молодшого спецiаrriста з додатком до нього.

4.6. Придатнiсть цромадянина до вiйськовоI сrryжби за станом здоров'я
визначаетъся на пйставi рiшення вiйськово-лiкарсъкоi KoMicii. Медичний огляд
вiйсъково-лiкарськими комiсiями районних (мiських) вiйськових KoMicapiaTiB
громадяни проходять за мiсцем перебування на вiйськовому облiку
феестращii).

Направлення дJrя проходженЕя медиtшого огJIяду вI4даеться вiдбiрковою
комiсiею кафедри вiйськовоТ пiдготовки Вirшпшркою ншIiонzlJьного аграрного

унiверситету пiсля отриманнrI документЬ зазначених IIуtfiтом 4.3 та 4.4 роздirry
IV щur Правил.



Кандидати для rrроходження пiдготовки за програмою пiдготовки
офiцерЪ запасу жiночоТ cTaTi цроходять медищтий огJIяд Еа цридатнiсть до
вiйськовоТ слryжби у вiйськових KoMicapiaTax за мiсцем постiйпоi реестрацiТ
(згiдно паспорry Громадянина Украrни).

Пiсля цроходжеЕня медичного огляду вiйсъково-лiкарською комiсiею
громадянин повинен оц)имати довiдку (додаток 4 до Положення про вiйськово-
лiкарську експертизу в Збройних Силах Украiни, затвердженого Еаказом
MiHicTpa оборони Украiни вiд 14.08.2008 р. J\b 402) та додати iT ксерокопiю до
перелiтry документiв зазначених гryнктом 4.З (4.4 або 4.5) роздiлу IV цих
Правилl.

Якщо в довiдцi вйськово-лiкарськоi KoMicii вiйськового KoMicapiary
зроблено висновок про непридатнiсть |ромадянина УкраiЪи до вiйсъковоi
слryжби, то зЕuIва вiд нъого не прийма€ться.

Y. Проведенця вступних випробувань

5. 1 . Професiйно-психологiчний вiдбiр.
5.1.1. Професiйно-психологiчний вiдбiр цромадян цп проходження

пiдготовки за програмою пiдготовки офiцерiв запасу здiйснюеться вiдповiдно до
вимог Haкutзy MiHicTpa оборони Украrни вiд 05 червня 2014 Ns 3б0 кПро
затвердженнrt Iнструкцii про органiзацiю та проведення вiйськово-професiйноi
орiентацii молодi та прийому до вищих вiйськовrоr навч.llrьних закладiв
MiHicTepcTBa оборони Укра'trrи та вiйськових навчаJьних пiдроздiлiв закладЬ
вищоТ освiтш>; Методитнюс рекомендацiй з оцirжи iндивiдуальншl
[сихологiчнrоr якостей кандидатiв на IIавчаЕня у вищLD( вiйсъкових навчЕlJIьнlD(

закJIадЕrх та вйсъкових ЕitвччшьнLD( пiдроздiлах закладiв вищоi освiти, а також
громадян вищих навчашьних закJIадiв для навчання за програмою пiдготовки
офiцерЬ запасу, затверджених наказом MiHicTpa оборони Украrни вiд 22
березня 2010 Ns 152; Iнструкцii з органiзацiТ та проведення професiйного
психологiчного вiдбору кандидатiв на навчання у вищих вiйськових
навчiчIьних закJIадах та вiйськових навчаllьних пiдроздiлах закладiв вищоi
освiти, затвердженоi наказом MiHicTpa оборони УкраiЪи вiд 09 JIипня 2009
Ns 355.

5.1.2. Оцirгка iндивiдуальЕих психологiчнrж якостей цромадян закладiв
вищоi освiти дJuI проходженЕя пiдготовки за програмою пiдготовки офiцерiв
запасу вкJIючае:

о визIIаченIuI оцiнки вiйсъковоТ направленостi;
о визнатIення оцiruси рiвня Еервово-психiчноi стiйкостi;
. оцirrка спроможностi до ЕавчаншI.
5.1.3. Оцiнка вйськовоi направленостi визначаетъся на пiдставi даних

соцiалъно-психологiчноi анкети кКартка вивченнrI цромадянина дJIя IIавчаЕня за
прогрЕIIчIою пiдготовки офiцерiв запасу>.

Оцirшса вйськовоТ направленостi Еа резуJIьтати конкурсного вiдбору не
вILпивае, апе е вагомою iнформацiсю пiд час прийняття рiшенIхя Еа засiданнi
вiдбiрковоТ KoMicii.

Для оцiнки рiвня нервово-психiчноТ стiйкостi використовуються
методики: <Характерологiчнi акцеrrгуацii особистостi нервово-психiчна
нестабiлънiстъ>> (ХАО - ШШ) та <<Псrд<одiагностичrплй теср> (ГIДТ).

Пiд час виявлеЕня особистiсних розладiв виноситься рiшення про



придатнiстъ або непридатнiсть коЕкретIIого кандидата до проходження
пiдготовки за процрамою пiдготовки офiцерiв запасу.

,Щля оцiнки спроможностi цромадян до навчанIuI та виведеншI рейтинry-
балу (.а 70-бальною шкалою) базовою основою с rrоказники тесту
<Прогресивнi матрицi Равенa>.

5.1.4. Iндивiдуальнi психологiчнi якостi громадянина оцiнюютъся як
<<Пройшов професйний психологiчний вiдбiр> або <<Не прlойтпов професiйний
психолог iчнлй в iдбiр >.

5.1.5. Громадяни, в яких при TecTyBaHHi iндивiryальних психологiчншr
якостей виявлеIIа нервово-психiчна нестiйкiсть, а також Ti, хто набрав менше З5
балiв (максшчrалъна оцiнка спроможностi кандидатЬ до навчання становить 70
балiв) за методикою спроможIIостi до навчанЕя, вважаються такими, що не
пройшгrи професiйний пспrологiчний вiдбiр та iз числа кандидатiв для вступу на
каф едру вйськовоi пiдготовки вiдр аховуютъ ся.

5.2. Перевiрка рiвня фiзичноI пiдготовпеностi.
5.2.|. Перевiрка рiвня фiзичноi пiдготовленостi кандидатiв для

проходжешlrt вйськовоi пiдготовки щ)оводIтъся пiсля медиtIного огJIяд/.
Оцiнка рiвня фiзичноТ пiдготовленостi визначаеться за резуJьтатами

rrрактиtlного виконанIuI фiзичних вправ вiдповЦно до вимог наказу
MiHicTepcTBa оборони Ущраши вiд 11 JIютого 20|4 року <Про затвердженнrI
Тимчасовоi настанови з фiзишrоi пiдготовки в Збройнrп< Сиlrах Украrrпu.

Кандидати з числа цромадян дJIя цроходжеЕIlя пiдготовки за програмою
пiдготовки офiцерiв заIrасу перевiрлотъся за тръома вгIравами:

о на швидкiсть - бiг 100 м;
. на с}шу - пiдтягуванЕя на перекJIадинi;
. на виц)ивutпiсть - бiг 1000 м.
Оцiнка рiвrrя фiзишlоi пiдготовки для осiб жiночоi cTaTi визначаетъся за

трьома видами вправ:
. на тпвидсiсть - бiг 100 м;
. на силу - комппексно-силова вправа (згинання тулуба з
положення лежачи, згинаЕня та розгинання рук з упору лежачи - на
кiлъкiсть разiв за 2 хв.);
о но витривалiсть - бiI 1000 м.
5.2.2. Змiст та умови виконzlння фiзичrпгх вцрав:
Бiг на 100 м: виконуетъся з високого старry по бiговiй дорiжцi щl

рЬному майданчшсу з будь-лошrл покриттям.
Пiдгтування на перекJIадрпri: вшriдIе положення (д-i - ВП): вис хватом

зверху на прямих руках Фуки на ширинi плечей), ноги р€tзом (або схрещенi).
Згинаючи руки, пiдrrяти тiло одншчr рухом до положеншI <пiдборiддя вище
перекJIадиниD. Повнiстю розгинаючи руки, опуститися у ВГI, не розхrц.ючисъ.

Забороняеться: вiдводити ноги н€rзад у ВП, викоIIувати MaroBi та pr.BKoBi

рухи ryлryбом i ногами, згинати ноги у колiнах.
,Щозволяеться: незначне повiльне вiдхиленIuI прямID( нiг уперед i тiла вiд

нерухомого положення.
Рахунок оголопIуетъся пiспя фiксацiТ ВП i е дозволом Еа продовженнrI

виконання вIIрави.
Бiг на 1000 м: проводиться на будь-якiй мiсцевостi iз загапrъного чи

роздiльного старту. М виконання фiзичних вправ надаетъся одЕа спроба. В
окремих виrrадк€tх (пiд час зриву, падiння тощо) той, хто перевiряс, може



дозволити виконати вправу повторно. У разi iT повторного виконанIuI оцiнка
знижу€ться на один бал. Виконання вправ з метою покращеншI оц)иманоТ
оцirжи Ее дозвоJuIетъся.

КомrrлексЕа сипова вгIрава: вправа скJIадаетъся з двох частин: перша -
згинання та розгинанЕя туJryба, друга - згинаЕЕя та розгиЕання рук в ytlopi
лежачи. Вправа викоЕуеться на буд-якiй рiвнiй поверхнi упродовж 2 хв. без
перерви.

Перша частина: лежачи на спинi, долонi рук прижатi до B)rx, ноги
довiлъно, п'ятки притиснутi до поверхнi. Пiдняти ryлуб, дiстати лiкгями рук
колiн нiг, оIryститися до торкання лопатками поверхнi. Пiд час торканшI
лiктшци колiн п'ятки нiг притиснутi до поверхнi.

Забороняеться: робити зупинку у булъ-якому положеннiо закрiпляти
ноги, вiдривати п'ятки нiг вiд поверхнi та долонi вЦ вJrх, викоIтувати першу
частину вправи бiльше 1 хв.

,Щозволяеться: згинати та розводити ноги, розпочиЕати друry частиЕу
вправи пiсля MiHiMyM 5 зараховаЕих повторень для жiнок. Така ж кiлькiстъ
зарахованих повторень е обов'язковою та для другоi частиIIи вправи
вiдповiдно.

Рахунок оголошусться пiсля торкання лiктями колiн та с дозволом на
продовження виконання вправи.

Дрга частина: улор лежачи, руки параJIеJьно, кистi вперед, тiло щlяме,
ноги рirзом. Зглшаrочи руки, ошустити цршIе тiло (до торканЕя пiдлоги тiтьки
грудьми). Щля жiнок пiс.пя моменту проходження прямого кута мiж rшrечима та
передплiччями, розгинаючи руки, утриrчryIочи пряме тiло, вийти у вихiдне
положення.

Забороняеться: згинати тiло та прогинатись, торкатися пiдrоги ще буд"-
якою частиною тiла, розводIти та пiдгяryвати ноги. При одЕочасному TopKarrHi
пiдлоги грудми, животом, ногЕlми у другiй частиrri вправа пршIиняеться.

.Щозволяеться: робити зупинку в упорi, вико ати вправу Еа кулакiж.
Рахунок оголошу€тъся пiсля фiксацii вихiдного trопоження i е дозволом на

цродовженшI виконаннrI вIIрави.
Зараховуеться загаJIьна cyl!{a IIовторенъ рох частин за умов викоЕЕlннrt

MiHiMyMy у кожнiй частинi
5.2.3. Оцiнка рiвня фiзи.rноi пiдготовленостi кандидатiв до вступу на

кафедру вiйсъковоТ пiдготовки складаеться з суми балiв, отриманих
громадянином за викоЕання Bcix призначеЕих для перевiрки вправ i
визначаетъся згiдно з Таблицею нарахування бапiв за виконаЕня фiзичних
вправ.

,Щля отриманнrI оцiнки <<залiю> кандидату необхiдно набрати суму вiд 35 до
70 балiв за Таблшдею нарахування баrriв.

Кандидат оцiнюеться як <<незалiк>>, якщо:
- за виконання ц)ьох фiзичншl вправ набрав суму менше 35 балiв;
- не вико}IувЕIIIась впрЕlва на cl4lry чи витривалi :тъ iз будъ--шсого приводу;
- не виконаний мiнiмаьний piBeHb у вцравЕж r а саIцr або витривалiсть, а

caDle:
- вправа на силу <Пiдтягування на перекJIадинil> дrrя осiб чоловiчоf cTaTi,

яка викоЕана менше 5 разЪ (повторень), що становитъ менше 12 бшriв;
- вправа на витривалiстъ <Бiг на 1000 м)) для осiб чоловiчоТ cTaTi,

яка виконана з часом бiльше 4 хв. 30 с, що становить менше 15 бшiв;



- вправа на сиJц/ <<KoMrrrreкcнa силова BrrpaBa>) для осiб жiночоi cTaTi, яка
виконуеться 2 хв. i складаеться з двох частин по 1 хв. Протягом першоТ
хвилини вправи (частини) виконаЕо менше 15 разiв (повторень) згинань i
розгинаЕь тулуба та гIротягом другоТ хвилини вправи (частини) виконано
менше 5 разiв (повторень) згинань i розгинанъ рук в упорi лежачи та в cyMi
скпадае 20 разiв (повторень), що стаЕовить меЕше 4 балЪ;

- вправа на витривалiсть <<Бiг на l000 MD для осiб жiночоi cTaTi, яка
виконана з часом бiлъше 5 хв. 15 с, що становить менше 15 балiв.

За умов отримання оцiнки <<незалiк>> громадянин iз числа кандидатiв длrя
пр оходкенЕя вйськовоi пiдотовки вiдр аховуеться.

5.3. Перевiрка рЬня знань iз допризовноi пiдготовки дщя юнакiв або
медико-санiтарноТ пiдготовлол дlя осiб жiночоi cTaTi.

5.3.1. З метою визначення рiвня знаIIь з допризовноТ пiдготовки
вiдбiркова комiсiя провод{ть тестування Iромадл1 яке скJIадаеться iз 5 завдаЕь у
пиоьмовiй формi та 5 завдань iз практичного виконання нормативiв
(прийомiв). Кiлькiсть балiв за кожЕе завдаIIня (тесryвання) складае 10 балiв,
максимчtльна кiлъкiстъ балiв - 100. Громадянп, якi пiд час тестуваIIня набраrrи
менше 50Ой (менше 50 балiв) максим€ulьноi кiлъкостi балiв, викJIючаються зi
спиокiв кандидатЬ на зарахуваннrI для прохощеннrI вiйсъковоi пiдготовки.

5.З.2. Перед початком оцiнювання кандидатiв для проходженнrI
вiйськовоТ пiдготовки за rrроцрамою пiдготовки офiцерiв запасу перевiряеться
зовнiшнй вигляд, форма одшу.

Якщо кандидат дJIя проходження вйсъковоТ пiдготовки за прогрЕlмою
пiдготовки офiцерiв запасу на кафедрi вiйськовоi пiдготовки мае неохайнпiт
зовнiшнiй вигляд (не голений, не пiдстрижений), заг&lrьна оцiнка зни)куеться на
10 (десять) ба-гriв, мае непрасований та брудний одяг (спортивна форма
одяry) - загаJьна оцiнка знижуеться ще на 10 (десятъ) баrrЬ.

Yci питання не виходять за рамки пiдручника для 10-11 класiв
зzlгulJьноосвiтнiх навчаJьншх закладiв <<Захист Вiтчизшт> (додаток б).

Теоретична частиIIа вкJIючае rracTyпHi роздiли :

о правовi та полiтичнi основи захисту Вiтчизни (знання законiв Украiъи,
якi реглашrентуIоть питанЕя служби в Зброfurrос Силах Украtни);

о загапъЕовiйсъкова пiдготовка (знаншI cTaTyTiB Збройних Сил у межах
програми доцризовноi пiдЕотовки);

о вогнева пiдготовка (теоретичнi знанrrя стрiлеIркоi зброi);
о тактиtIна пiдготовка фоздirпл основшдr видiв бою);
. основи вiйськовот топографiт (вмiння орiентуватисъ на мiсцевостi за

допомогою карти, компаса та мiсцевих предметiв);
о основи цивiлъного захиGту (знанЕя tIорядку дiй при використаннi

сиlьнодiючrтк отруйних речо.*) ;

о основи медико-санiтарноi пiдготовки (щя осiб жiночоТ cTaTi - порядок
надання першоi медичноТ допомоги).

5.З.3. Критерii оцiнювання вiдповiдей вступникiв на писъмовi завданIrя та
практиIIне виконаншt Еормативiв (прийомЬ):

о 10 балiв - кандидат демонструе повнi та глибокi знання навчаJIьного
матерiалу при письмовiй вiдповiдi на питання, необхiдний piBeHb yMiHb i
навичок, правилъно, чiтко та вчасно викоЕуе практичнi завдання, нормативи
(прийоми);

о $ балiв - кандидат допускае EecyTTeBi Ееточностi при писъмовiй



вiдповiдi на rrитаншI та пiд час практичного виконання завдаЕъ, нормативiв
(прийомЪ);

о б балiв - к€шдидат допускае оцремi помиlпси при писъмовiй вiдповiдi на
питання; [рактиIIнi завдання, нормативи (гrрийоми) виконуе нечiтко, з
помиJIками;

о 3 балш - кандидат слабо орiентуетъся у вiдповiдях на письмове
зzrвдання, не здатен до кirщя викоЕати практшше завданIIя, Еорматив (прIйом);

о 0 балiв - вiдсутня вiдповiдь на письмове завдаЕнrI, кандидат не здатнrй
застосувЕtти зЕанIuI на цр€IктиIIi при виконаннi норматrазЪ (прlйомiв).

YI. Порядок подання апеляцti

6.1. Апеляцii громадян за резулътатами конкурсного вiдбору розгJIяIда€
апеляцiйна комiсiя Вirпппъкого нащiонального ац)арного унЪерситету. Для
розгJIяду апеляцii щодо кiлькостi балiв, оц)имаЕих пiд час коЕкурсного
вiдбору, та вирiшення спiрних питань громадянину необхiдно подати
особисто зЕшовнеЕу заяву до вiдбiрковоi KoMicii.

у заяв1 батьковi, навчЕtJIънииу заяв1 вказуеться прrзвище, 1м'я та по оатьков1, навчЕtJIънии закJIац,
номер бiлета та назва випробуванЕя, з якого проводитиметься апеляцiя, i суть

прrзвище, iм'я

спiрного пит€lння.
Апеляцiя громадянина повинна подаватись у день проведення усного

влшrробувЕlння, а з писъмового вшrробувilIня - Ее пiзнiше настуIIного робочого
дня, пiсля оголошенIuI оцiнки за випробуваЕIIя.

.Щодатковi опитування громадян пiд час розгляду апеляцii не
доIryскЕtються.

6.2. Заяви встуIшикiв обробллоться вi,щrовiдно до вимог Закону Ущраrни
пПро захист персонаJьЕlD( данlD() вц 1 червня 2010 Ns2297-УI.

Поданrrя цромаддшном Еедостовiрних персон€lJIъЕlж даних, вiдомостей
гrро навчання е пiдставою дJut вiдрахуванЕrl його з числа кандидатiв дJuI

цроходженIuI пiдготовки.

УII. Зарахувапня поза кошхryрсом

7.1. ГромадяIIи, якi мають досвiд бойових дiй у миротворчих операцiях та
операцiях об'еднанrо< сил (антитерористиIIних операцi,шс) на сходi УкраiЪи, що
пiдтверджуетъся вiдповiдними документами, зараховуютъся для
проходженЕя вiйськовоi пiдготовки поза конкурсом за умови позитивного
cKJIaдulHHrI вступшж випробуваIIь та гIридатIIостi за стаЕом здоров'я.

VПI. Право на першочергове зарахування

8.1. Щля проходжеЕIIя вiйськовоi пiдготовки за кошти фiзичних та
юридичних осiб до проекry нЕжЕ}зу в IIершу черry вкJIючаються цромадяни, л<i:

. рекомендованi вiдбiрковою комiсiею до зарахуваIil{я та якi вiдповiдно до
Закону УкраТни <Про статус BeTepaHiB вiйни, гарантiI iх соцiалъного
зztхисту) нiLпежатъ до членiв сiмей BeTepaHiB вiйни, у тому числi й }^rасникiв
бойових дiй, якi захищ€tJIи незалежнiсть, cyBepeHiTeT та територiалrьну
цiлiснiсть УкраiЪи i брали безпосередню участь в операцiях об'еднаних сип
(атrтитерористи(ших операцi,лс), забезпеченнi iх проведешut, перебуваючи



безпосереднъо в районах проведен , а також працЬники пiдприемств,
установ, органiзацiй, лсi защ.чaш{ся та бра-llи безпосередню ylacTb в операцiях
об'еднаних сил (антитерористичних операцiях) у районах ix проведення у
rrорядку, в становленому з аконодав ством Украrни ;

о вiдповiдно до Закону Украiъи <про соцiалъний i правовий захист
вiйськовосrrужбовцiв та членiв Тх сiмей>> мЕlють таке право при вступi до
в iйськових навчЕlIIьних пiдроздiлiв з акладiв вищоТ освiти.

D(. Зарахування громадян УкраiЪи для проходження пiдготовки за
програмою офiцерiв запасу

9.1. випробуванъ,y.r. UyMa ouшIlB, отримана вступником за результатами випрооJrванъ, з

урахуванням результатiв професiйного психологiчного вiдбору та медичного
Сума балiв,

огляду складае рейтинг громадянинq на пiдставi якого за кожною вiйсъково-
облiковою спецiалънiстю окремо скJIадаеться рейтинговий список.

9.2. Зарахування громадян дJIя проходженшI пiдготовки за програмою
пiдготовки офiцерiв запасу здiйснюеться наказом ректора Вirпппщкого
нацiоншьного аграрною унiверситету на пiдставi протокоJry конкурсного
вiдбору засiданrrя вiдбiрковоТ KoMiciT.

9.3. Громадяни УкраТни, якi рекомендованi на навчання за програмою
пiдготовки офiцерiв запасу, укладаютъ вiдповiдний Контракт на пiдготовку у
визначений TepMiH.

Контактна iнформацiя вiдбiрковоi KoMicii з органiзацiТ копкурсного
вiдбору для проходжецЕя пiдготовк за програмою пiдготовки офiцерiв
запасу на кафедрi вiйськовоi пiдготовки Вiнницького нацiонального
аграрного унiверситеry

rlou,lmoBa adpeco:
21008 м. Вiнrшrц,
вул. Соняшlа З.

Олексiй Профатило

Вiдбiркова комiсiя: Телефон дrя довiдок: O4З2 57-49-5l,моб. (097) 753 79 62
Елекmронн а поIцmс: vk_vnau@ukr.nej

Завiдувач кафедри вiйсъковоi пiдготовки
полковник запасу, доцент



,Щодаток 1

оБовlязки

громадяЕиIIа УкраiЪи пЦ час проходжеЕня вiйськовоi пiдготовки
за програмою пЦготовки офiцерiв запасу

(вiдповiдно до Еiжазу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи та
MiHicTepcTBa оборони Украiни вiд 15.08.2018р. Nч 910/412)

Громадяни УкраiЪи, якi навчаються на кафедрi вiйськовоi пiдготовки,
KpiM обов'язкiв, передбачених статтею 63 Закону УкраiЪи <Про вищу
ocBiry>, зобов'язанi:

- додержуватися умов контракту та правил внутрiшнъого розпорядку
кафедри вiйськовоТ пiдготовки;

- викоЕувати вимоги режиму ceKpeTHocTi та не допускати
розгодошенЕя дер авноТ таемницi, що iM буде довiрена або стане вiдомою
пiд час навчаI*Iя.

Iншi права та обов'язки визIIачеЕо законами, Статутом Вiнницького
нацiонапьного аграрного унiверситету та ПоложеЕнrIм про кафедру вiйсъковоi
пiдготовки В iнницъкого нацiоналъного аграрного унiверситету.

Громадяни Украihи, якi проходятъ вiйсъкову пiдготовку за програмою
пiдготовки офiцерiв запасу, KpiM прав, передбачених Законом Украiни "Про
вищу ocBiry", мають право:

- брати участь у наукових роботах з вiйськовоТ тематики;
- проходити з дозволу завiдувача кафедри вiйсъковоТ пiдготовки

визначенi нl.пrл oKpeMi теми фоздiли) програми пiдготовки офiцерiв заrrасу, за
iндивiдуЕ[JIъними планами (до" громадяно якi пройшли строкову вiйськову
службу до BcryIry до закJIаду вищоТ освiти).

Громадяни УкраТни, якi проходять вiйсъкову пiдготовку за програмою
пiдготовки офiцерiв запасу, KpiM обов'язкiв, передбачених Законом УкраIни
<Про вищr ocBiTy>>, зобов'язанi:

-сумлiнно вивчати вiйськову справу, наполегливо оволодiвати
командирськими, методичними та прЕжтичними навичками за встаIIовленою
вiйськово-облiковою спецiа-rrънiстю ;

- вiдвiдувати Bci заняття, у встановленi термiни складати залiки та
екзамени, передбаченi програмою шiдготовки, брати участь у заходах, що
проводяться на кафедрi вйсъковоi пiдготовки;

-дотримуватисъ Еа"зашtттях вимог cTaTyTiB Збройних Сил УкраТни i
розпорядку дня кафедри вiйськовоi пiдготовки;

-прибувати на заняття охайно одягненими (одягненими у форrу,
визначену Еачапъником кафедри вiйськовоi пiдготовки), мати акуратЕу
зачiску;

- зберiгати вiйськове майно, озброеrшrя, вйськову Texllixy, нЕlвч€lJьне
обладнаншt, доц)имуватись заходiв безпеки пiд час проведешш заЕять зi зброею
та на вйськовй технЦi;

- виконувати вимоги режшчtу TaeMHocTi та не допускzIти
розголошення державноТ таемrщi, яка fu буо* довiрена або gтане вiдомою гliд час
навчання.



Щодаток 2

Щекану
(назва факультету за мiсцем навчання)

(назва навчапьною заклалу)

студеIilа (ки)
(прiзвlшtе та iнiцiапrr декана)

курсу, груш{

(прiзвrще iм'я, по батьковi сryлента(ки))

зАявА
Прошу допустити мене до конкурсного вiдбору дJIя навчанIuI

пiдотовки офiчерЬ запасу на кафедрi вiйсъковоi пiдготовки
нацiон€lльного аграрного унЪерситеry на коЕграктнЙ ocнoBi
додатковID( знань.

Про себе повiдоIчuulю:

за програмою
Вiнницъкого
дIя здобуггя

flата народкен}ut

Мiсце народкення
(mlc.rro, мiсль. piK rшфрами)

Мiсце проживанЕя

Iцешшлфiкацiйlпй код

Телефн:
(мобiлънtлi, домашнй)
ВйськовIй KoMicapiaT за мiсцем пршIиски
Строкову вйськову службу
(не проходв або проходв у
За станом здоровlя гrридатш{й (придатна) до вйсъковоi слгужби.
З обов'язкаI\,rи громадянина Уrqраilлл пiд час проходженrrя вiйсъковоi пiдготовки

за програмою пiдготовки офiцерiв зzшасу ознайомленrй (ознайомлена) i
зо б ов'язую сь'lk вrжоЕув ати.

,Щшо згоry на використчlнIuI моlх персон.IJIънID( данlD( у базi даних Вirцrицького
нацiона.гьною аграрного унЪерситеry та MiHicTepcTBa оборошI Ущра'iшл. Зi сво'rми
правzlI\,Iи, що визначенi у ст.8 Закону Улqlаirшr <<Гlpo зilхист персонЕuьнlD( д€lнlж),
ознайомленrй.

р,)

20 р.
(ltJlitf,rнии l ll,l ltll(r.,



Завiщrвачу
Вirпrицького

,ЩодатокЗ

кафедри вйськовоТ пi.щотовки
нацiонаrьного аграрного унЬерситеry

ПОJIКОВIIШ(У
(прiзвlще та iнiчiа_тш)

громадfr ilцIаGшФ YKpa'rr*t

(прiзвище iм'я, по батьковi )

(домашня адрес4 мiсце роботи, .ший вшций

навчшьшд1 зактtад закiнчr-ш (ла), спецiаьнiсть,

серiя i номер дtгtltому)

зАявА
Пропry допустити мене до конкурсного вiдбору дJuI навчаншI за прогр€lN,Iою

пi,щотовки офщерЬ зЕшасу на кафедрi вйсъковоi пiдготовки Вirпппъкого
нацiон€tJьного аграрного унЬерсlтгету на контрактнЙ ocнoBi, дIя здобугтя
додатковID( знань.

Про себе повiдомлfrо:

Джанародкення
(wrсло, мiс-шр, piK щлфраIлм)
Мсце народкеш{rI Мiсце проживашul
Iдеrrтrrф iкацiйшпi код
Тепефон:
(мобЬшd, домашrй)
Вйськовлй KoMicapiaT за мiсцем пршшски
Строкову вйськову слгужбу
(не проходв або прохощ у р.)
За станом здоров'я придатrшй (придапrа) до вйськовоТ слrужби.
З обов'язкашшr цромадfriIша YrqpaTml пй час rrроходжеш{ll вйськовоi пiдготовки

за програмою пiдготовки офiцерiв запасу ознайомлений (ознайомrrена) i
зобов'язуюсь ж вrжонувати.

.Щаrо згоду на використzlшul Morx персон€tJьнlD( данID( у базi данID( Вirтшlркого
нацiонапьного аграрного унЬерситету та MiHicTepcTBa обороrм Yrсparrшl. Зi сво'rми
прilв€llчIи, що визначенi у gг.8 Закону Украrrи <dlpo з€lхист rтepcoHaJlьHI|D( даних),
ознайомlrеrпшi (ознайомлена).

())
(цJ liluttии lхд l1,1U.,



тАБлиця
оцiнювання результатiв фiзичноi пйготовленостi

,Щодаюк 4

кандцдатiв до вступу в ВНП (ЗВО) вiдповiдно до НФП-2014

1. Щпя кандидатiв - чоловiкiв:

2. Дпя кандидатiв - жiнок:

Ns i назва
вправи

На сиlгу На вr,rгрr.шалiсть На швидкiсть

Сума
балiв

Вправа М 3
Пiдтяryвання на

перекладинi, фаз)

Впршва М 10
Бiг на 1 км,

(хв., сек)

Вправа Ns 14
Бiг на 100 м,

(хв., сек)

РВЗУЛЬТАТ показники Бали показники Бали показники Бали

KBidMiHHo> 10 22 14.0 18 3.50 з0 70
кДобре> 8 18 14.2 |6 4,00 26 60

<Заdовiльно)) 6 13 |4.6 |2 4.15 20 45

Jtlb i назва
вправи

На сшry На витрива_lriсть На швидкiсть

Сума
балiв

Вправа М 7
комплексна силова

вправа, (раз)

Вправа М 10
Бiг на 1 км,

(хв., сек)

Вправа М 14
Бiг на 100 м,

(хв., сек)
РЕЗУJЪТАТ показники Ба-пи показники Батпl показники Бали

KBidMiHHo> з0 22 1б.8 18 4.з0 з0 70
кДобре> 29 18 |7.0 |6 4.42 26 б0

к3аdовiльнD) 27 13 I7.6 |2 5.00 20 45



Щодаток 5

зАтвЕрлк}rю
Ректор Вiшшшrького наr{iон€lJьного
аграрного унiверситету

(() 20_р-

список
здобувачiв вищоr освiти фаryльтету,

(пазва факультету)
лсi зарасованi кацд{датами до вступу на навчаЕня за процраNrою

пiдготовки офiцерЬ запасу

J\b

з/ч
Прiзвице, iм'я, по батьковi

Курс навчанЕя,
гDYIIа

Середня оцirп<а

успiшrостi
Примiтка

,,Щекан факультеry
(назва факуlьтету)



,Щодаток 6

ПЕРЕЛIК ПИТАЕЬ
теоретичноi та практичноi частини вс /пних випробуванпя

з допрпзовноr пrдготовки

ПИСЬМоВI IIиТАННII:
Збройнi Сили Украiпи - оспова вiйськово[ органiзацii державп

(вiйсъков о-iсторичнi, прав ов i та полiтичнi основи ((з ElJиcTy В iтчизнш>)
1. Структура BoeHHoi органiзацii держави й iT керiвництво.
2. Военна доктрина УкраТrти.
З. Законодавство УкраiЪи про порядок проходження вiйськовоТ сrryжби.
4. Види вiйсъковоi слryжби.
5. Права й обов'язки призовникiв.
6. Вiйсъкова присяга - клятва на вiрнiстъ украТнсъкому народовi, iT

зЕаченЕя та порядок прийняття.
7. Бойовий прапор вйськовоТ частини - символ честi, доблестi та слави.

Стаryти Збройпшх Сил Украiни (Загальновiйськова пiдготовка)
1. Начальнrдси та пiдлеглi, старшi та молодшi, ik права й обов'язки.
2. Порядок зверненшI до нач€rпьникiв, вiддання та виконання наказiв.
З. Вiйськова дисциIшiнъ ii суть i значення.
4. Обов'язки вiйськовослrужбовцЬ iз дотримЕlIIня вiйськовоi дисциплiни.
5. Заохочеrтня та стrtгнеЕнlt, що н€лкIIадають на солдат (MaTpociB),

сержантiв (старшшн).
6. Розподiл часу та повсякденний порядок.
7. Розпорядок дЕя та його зЕачення для виконання основних заходiв

повсякденноi дiятrьностi, ЕавчаЕЕrI та побут особового скJIаду
пiдроздiлiв.

8. ПризначенЕя, скJIад та озброення добового Еаряду роти.
9. Обов'язки дIIювчrлъного роти та його пiдлеглiсть.
10. Обладнання й оснатцення мiсця, де черговий i дЕювальний викоrгуrоть

своТ обов'язки.
11. Призначення та завдаЕIuI вартовоТ служби.
|2. ВизlааченЕя варти, чатового.
13. Пост, його обладнання й оснащення.
14. обов'язки чатового.
15. СтроТ та rx олементи.
1б. Обов'язки вiйськовослгужбовщя перед шикуваIrням i в строю.

Вогнева пiдготовка
1.

2.
Призначення та загапьна будова автомата АКМ.
ПризначенIu[ та булова осЕовних частин i механiзмiв автомата АКМ.

З. Можливi затримки та Ееспра HocTi пiд час стрiльби з АКМ i способи
rx усунення.

4. Малокалiберна гвинтiвка ТОЗ-12, загаJIьна будова та порядок'fi
заряджеЕIIя.

5. Заходи безпеки пiд час поводження з малокаJIiберною гвинтiвкою
ТОЗ-12 i патронами.



б. Можливi затримки пiд час стрiльби з маJIокаJIiберноi гвинтiвки
ТОЗ-12, порядок Тх усуненrrя.

7. Загалъна будова пЕевматичноi гвинтiвки IЖ-38 та iT характеристика.
8. Пострiл i його перiоди.
9. Початкова швидкiсть кулi, il'вгшив на стрЬбу.
10. Вiдбiй зброi та кут випьоту.
11. Утворення TpaeкTopiT, прямий пострiл, прикритиiц уражуваний i

мертвий простiр Ta'rx практичне значення.
12. Способи визначення вiдстаней до цiлi.
1З. ВизначенЕjI вiдстаней за допомогою кутових величин та елементiв

зброi.
14. Вибiр цiлi, причilry та точки прицiшованЕя.
15. ПризначенЕя, бойовi властивостi, загальна будова та приЕцип дiТ

ручних граIIат Ф-1; РГ-42; РГД-5.
16. Порядок огJLIду та пiдготовки гранат до метаншI.
17. Заходи безпеки пiд час поводження з руIIними гранатами.

Тактпчна пiдготовка
1. Характеристика загальновiйськового бою.
2. Обов'язки солдата в бою.
З. Особиста зброя та екiпiровка солдата.
4. Органiзацiйна структура механiзованого вiддiлення, його озброення

та бойовi можrпгвостi.
5. ,.Щii солдата в бою.
б. Способи перес).ванIuI Еа полi бою пiд час дiТ у пiшому порядку.
7. Вимоги до вибору мiсця дJIя ведеЕIIя вогню та спостережеЕIIя.
8. Прийоми та правила обладЕання i маскування окопу для стрiльби

лежачи.
9. Спостерiгач i його обов'язки.
10. Способи боротьби з танками за допомогою ручних протитаЕкових

гранат.
11. Способи боротьби з повiцlяними цiлшrи, що низько летять.
12. OcHoBHi види irпкенерних загородженъ.
13. Способи встановлення мiнно-вибухових загородженъ та порядок iх

подоланЕя, демаск)rючi ознаки MiHHo- вибухових з агор оджень.
14. Магнiтний Евимут i його визIIачення.
15. Визначення азимуtа на мiсцевий предмет i напрямку руху по

магнiтному азимуту.
16. Дii солдата в бою у складi механiзованого вiддiлення.
17. Дii солдата у наступi та в оборонi.
18. Вибiр вогневоi позиrдii, iT iюKeHepHe обладнанЕ[ та маск).ванЕя.
19. ВеденЕя спостереженнlt.
2О. ДiТ солдата пiд час застосування зброТ масового Jфаlкення.
21. Похiдний i бойовий порядок механiзованого вiддiлення.
22. ПодолаЕня дiл*rки мiсцевостi з радiоактивЕим зараженнrIм.

Щивiльна оборона (Основи цивiльного захисry)
1. Класифiкацiя та причини виникненЕя надзвитIайних сиryацiй мирного

та военIIого часу.



2. Надзвичайнi ситуацiТ мирного часу та iх вплив на довкiлшя та безпеку
життсдйлъностi JIюдини.

З. Уражаючi фактори ядерноi зброТ та ik вплив ца населення, об'екти
економiки та довкiлля.

Характеристика осередку ядерЕого ураження.
Хiмiчна зброя та засоби'ii застосування.

б. Бойовr токсичЕr хrмtчнi речовини, ik характеристика та вплив на
органiзм людини.

7. Характеристика осередку хiмiчного урtuкеншI.
8. Бiологiчна зброя, засоби iT використанIuI.
9. Характеристика осередку бiопогiчного ураження.
10. Вибухонебезпечнi предмети та правила поводження з ними.
11. Iнженернi споруди, призЕаченi для укриття i тимчасового захисту

людей, ix класифiкацiя, обладнання та порядок використаншI.
12. Особrпгвостi використанIuI додаткових патронiв до цивiльних

протигазiв. Порядок виготовленIIя найпростiших засобiв захистуорганiв
дIDинЕя та порядок Тх використанЕя.

13. Iзолюючi засоби iндивiдучLпьЕого зЕlхисту rrткiри, захисний комбiнезон
i костюм, загаlrьновiйськовий захисний комIшект (ЗЗК), ik
призначенЕя, скJIад, правила користування та режим роботи в них.

14. Засоби захисту шкiри, комплект захисного одягу, iх rrризначення,
скл2,ц, порядок корисryваIlшt.

15. ПiдвищеЕIIя захисних властивостей звичайного одяry.
16. Медичнi засоби iндивiду€tльного захисту.
17. Аптечка iндивiдуаlrьна, iT склад i порядок використання.
18. Iндивiryапьшлй гrротихiмiчний rrакет i його скJIад.
19. Порядок обробки шкiри, одяц/, взутгя.
20. Пакет для перев'язки iндивiдуалъний i порядок його використання.

Осrrови вiйськово-медичЕоi пiдготовки
1. OcHoBHi правила та порядок проведенЕя ((штучного дихання) та

непрямого мас{lжу серця.
2. Поняття про раЕу, класифiкацiя ран.
З. Перша медична допомога при пораненнi.
4. Видищровотеч.
5. Перша медична допомога при кровотсчах.
6. Видт переломiri KicToK, Тх ознаки.
7. Перша медична допомога при переломах.
8. Табельнi та пiдручнi засоби iммобiлiзацii.
9. Опiки, rx класифiкацiя.
10. Перша медичЕа допомога при опiках.
11. Перша медичЕа допомога при тепловому та coHrцIHoMy ударах.
12. Перша медична допомога при переохолодженнi та вiдмороженнi

4.
5.

органiз
1 допомога пр струмом.
1 доrrомогапр
1 доrтомогапр
7 а допомога м, антифризом,

метигIо



17. Перша медична доrrомога при укусах змiй, комах i павукiв.
18. Загаrьнi правшrа особистоТ гiгiени.
1 9. Заходи запобiганшI iнфекцiйнrтх захворюванъ.
20. Загалънi поняття rrро смерть, вiрогiднi та явнi ознаки cMepTi.

IIРАКТИIIНI IIИТАННII:
Вiйськовi Статутп Збройнпх Сил Украiнп: (гмтання вiдпрацьовуються

практичним виконаншtм команд)
1. Щii чатового при виникненнi пожежi на посту або при виявленнi

порушеЕЕя порядку поблизу свого шоста чи на сусiднъому посту.
2. ,Щii чатового при нападi на пост.
З. Порядок застос).вання зброТ.
4. Рух стройовим i похiдшшчr щроком.
5. Повороти пiд час руху.
6. Вiйськове вiтаrшя на мiсцi та пiд ч{ю руху.
7. BIDfu зi чгрою.
8. ПЬИ до начаJьника-
9. Пове,рнеrrrrя до строю.

Вогнева пiдготовrса
1. Неповне розбrараlшrя та скJIацання автоматаАКМ.
2. Спорядкення магirзину пац)онами та порядок зарядкання автомата АКNЛ
З. ПршоryваЕIIя до стрЬби лежатIи з упору.

Таrrгична пiдготовка
1. Способи вивченIlя мiсцевостi, виявленЕя цiлей i доповiдъ про ix

знаходкення.
2. Визначення cTopiH горизонту за компасом, годиЕником i сонцем,

йсцевrдш цред{ега}ш{.
З. Визначення illlдц/та на мiсцевlй пред\dет i напряrлсу руху по

магrriтrrоьлу азIdчIуry.

Цдвiльна обоtrюна
1. Нацшаrшя зЕгаJьновйськового з.lхисного коп,гrтrекту ЗЗК.
2. rfuдлшпlя rФошrгазу.
З. Пакет дIя перев'язки itlдшiryашIшй i порядок його використання.

ВйськовьмедичЕа цiдготовка
1. Шryшrе дD€ння - його рiзновллдщ, методша та TexHiKa цроведешuI

шryшrоТ веrrпшлtiТ легенЬ.
2. Непрямий масаж сорцяэ як спосiб вiдновлення дiяльностi серцево-

судшшоТ систелдъ методша йою вrдсонашrя.
З. TexHiKa накпадаш{я пов'язок на голову.
4. TexHilca накпадшшя пов'язок напередшiччя.
5. TocriKa накJIадання пов'язок на лiкгьовlй i гшечовIй суглоби.
6. TexHiKa нfigIадання пов'язок на колirппй i гомi.lпсовоgгошшпi суглоби.
7. TexHiKa накJIаданЕя кровоспиЕного щгуту та защрутIш Еа стегЕо i

плече.
8. Накilадаrшя пIин iз пiдрушrого MaTepialry шри переломах Iшечъ

перещrпiччя, стегЕа, гомiлшслл.



Б[ПЕТ Ns *

flисьмовi IIитulння:

1. Струкгура вошrrrоi оргшriзацii'держЕlви та rr керЬниtцво.
2. Прrгзначеrпrя та загаJьца булова автомата АКМ.
З. Харакrеристика загаJьновйськового бою.
4. Класифiкацiя та прищшil{ виникнення надзвичаfuILD( сrryщй п{ирною та

воснного часу.
5. OcHoBHi пр€lвиJIа та порядок гIроведення <спц4Iного дшання) i

непрямого м€юа)ц(у серця.

пракгищri гштатпrя (пракrищlе вlшоншшrя комаrц i дй):
1. .Щii чатового при виникненнi пожежi на гrосту або при порушеннi

поряд(у поблшву свого поста чи на сусiдъому пос"гу.
2. Неповне розбираrпrя та скJIадzlншI €lвтомата АКМ.
3. Способи вивченнlI мiсцевостi, виявлеЕня цiлей та доповiдь про Тх

знtlходкеЕшI.
4. Надягаrтrrя загаJIьновйськового зzжисного кошшлекry ЗЗК.
5. Шryшrе дшання - його рiзновидл, метод{ка та TexHiKa проведення

rшгушtоi веIlтилfl{ii легенiв.


