
Основні переваги військової підготовки 

Фахівці з військовим званням офіцера запасу також мають можливість 

розпочати службу на контрактній основі на посадах офіцерського складу 

структур Міністерства внутрішніх справ, Міністерства з надзвичайних 

ситуацій, Служби безпеки, Прикордонної служби, митниці тощо або зробити 

більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю. 

 

Міністерство оборони України запрошує студентів-випускників 

(чоловічої та жіночої статі), які пройшли підготовку за програмою офіцера 

запасу, на військову службу за контрактом на посадах офіцерського складу. 

 

Загальна інформація про військову підготовку  

Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти Вінницького 

інституту Університету «Україна» з денною формою навчання, які на початок занять з 

військової підготовки навчаються на 2-му, 3-му курсі.  

        Для вступу на військову підготовку студент має бути громадянином України, 

придатним до військової служби за підсумками проходження у рік вступу військово-

лікарської комісії щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, успішно 

пройти конкурсний відбір та своєчасно укласти контракт на навчання.  

Військова підготовка студентів Вінницького інституту проводиться методом 

навчального збору (протягом місяця кожного року навчання) у м.Одеса, на базі Військової 

академії. Завершальним етапом військової підготовки є навчальний збір, який 

проводиться у військових частинах та Військовій академії протягом 30 діб у липні місяці.  

Навчальний збір завершується складанням студентами випускного екзамену з військової 

підготовки.  

Після складання випускного екзамену студенти в урочистих умовах складають 

Військову присягу на вірність українському народові. 

  

Студентам, які пройшли повний курс військової  підготовки, склали випускний 

екзамен і прийняли Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, після 

закінчення Вінницького інституту Університету «Україна» та отримання освітньо-

кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра наказом Міністра оборони України, 

присвоюється первинне військове звання «молодший лейтенант запасу». 

 

  

 



Порядок подачі документів 

Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати заяву 

на ім’я декана факультету Вінницького інституту Університету «Україна». 

Заява повинна містити наступні дані: 

 - прізвище, ім’я та по батькові студента; 

 - номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;  

 - громадянство; 

 - придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (за записом 

у приписному свідоцтві);   

 - проходження строкової військової служби;  

 - мотивація студента щодо проходження військової підготовки та його 

зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження 

військової підготовки. 

          До заяви додаються ксерокопії (на окремих аркушах формату А4): 

 паспорту громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а 

сторінки; на зворотному боці- сторінка з пропискою); 

 довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру; 

 приписного свідоцтва. 

 Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку та оформили 

вищезазначені документи належним чином допускаються до участі у конкурсному 

відборі. Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт 

громадянина України, ідентифікаційний код та приписне свідоцтво. Без наявності даних 

документів студент для проходження конкурсного відбору не допускається. 

 

Метою військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу є: 

 

 забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, а також, 

правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби необхідною 

кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов'язку в запасі, 

проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, 

проходження служби у військовому резерві; 

 забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії 

шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання 

військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової служби у воєнний час та 

для майбутньої професійної діяльності. 

Головними завданнями військової кафедри є: 

 виконання державного замовлення на підготовку офіцерів запасу на контрактних 

умовах з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик; 

 формування практичних умінь та навичок військових фахівців згідно з сучасними 

вимогами командувача Сухопутних військ Збройних Сил України та замовників на 

підготовку фахівців; 

 проведення навчальних занять на високому науковому та методичному рівні; 

 забезпечення статутного порядку, безумовне виконання студентами, які 

навчаються за програмою офіцерів запасу, Статутів ЗС України, директив, вказівок 



Міністра оборони України, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, 

командувача Сухопутних військ Збройних Сил України; 

 впровадження виховання патріотизму, пропаганда національної культури і 

духовності, утвердження української мови, формування лідерських якостей у майбутніх 

офіцерів запасу. 

Підготовка офіцерів запасу на факультеті здійснюється відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. № 48 «Про затвердження Порядку 

проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою 

підготовки офіцерів запасу» та наказу Міністра освіти України та Міністра оборони 

України від 11.11.2004 р. № 531/857 «Про затвердження Інструкції про організацію 

підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів».  

 

Ліцензія, серія АЕ № 270532, рішення акредитаційної комісії від 30.05.2013 р., 

протокол №104 (наказ МОН України від 04.06.2013р. № 2070-л). Ліцензований обсяг 

прийому 1500 осіб. Термін дії ліцензії до 01.07.2018 року на підготовку студентів за 11 

військово-обліковими спеціальностями. 

Термін навчання – 2 роки. 

Вартість послуги з військової підготовки студентів за програмою підготовки 

офіцерів запасу за 11  військово-обліковими спеціальностями (за 1 рік навчання) 

складає 5 500 грн. 

Військово-облікова спеціальність на яку зараховуються  студенти повинна 

відповідати напряму його підготовки та галузям знань у вищому навчальному закладі.  

 

Військово-облікові спеціальності 

Напрями підготовки та галузі 

знань з яких навчаються студенти у 

вищому навчальному закладі 

Бойове застосування механізованих  

«Правознавство»,  

«Облік і аудит»,  

«Фінанси і кредит», 

«Психологія»,  

«Соціальна робота», 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування»,  

«Документознавство та 

інформаційна діяльність», 

«Фізична реабілітація», 

«Здоров’я людини» 

 

 

з'єднань,  

військових частин  

і підрозділів 



Бойове застосування аеромобільних 

(повітрянодесантних), гірсько-піхотних і 

морської піхоти з'єднань, військових частин, 

підрозділів 

 

«Правознавство»,  

«Облік і аудит»,  

«Фінанси і кредит», 

«Психологія»,  

«Соціальна робота», 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування»,  

«Документознавство та 

інформаційна діяльність», 

«Фізична реабілітація», 

«Здоров’я людини» 

 

 

Бойове застосування радіозв’язку 

спеціальної розвідки 

 

«Облік і аудит»,  

«Фінанси і кредит», 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування»,  

«Документознавство та 

інформаційна діяльність». 

Бойове застосування військових частин і  

«Правознавство»,  

«Облік і аудит»,  

«Фінанси і кредит», 

«Психологія»,  

«Соціальна робота», 

«Менеджмент організацій і 

адміністрування»,  

«Документознавство та 

інформаційна діяльність», 

«Фізична реабілітація», 

«Здоров’я людини», 

«Журналістика» 

 

 

 

підрозділів  

військової розвідки 

 



КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ВКЛЮЧАЄ 

 НАСТУПНІ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ: 
   

1. Визначення придатності студентів до військової служби за станом 

здоров’я. 

Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на 

підставі рішення військово-лікарської комісії, яке відображено у його приписному 

свідоцтві (ступінь обмеження). 

При наявності обмежень за станом здоров’я студент направляється на додатковий 

медичний огляд військово-лікарською комісією районного (міського) військового 

комісаріату за місцем його військового обліку.   

Рішення відносно студентів, які раніше були признані непридатними, або обмежено 

придатними до військової служби за станом здоров’я, можуть бути переглянуті військово-

лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх 

військового обліку до початку конкурсного відбору за направленням відбіркової комісії.  

 

2. Рівень успішності навчання студентів. 

 

Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання 

ним іспитів у Вінницькому інституті Університету «Україна» за семестри, що передують 

початку військової підготовки та визначається як результат від множення середнього балу 

за складені іспити на 100.   

 

3. Оцінка індивідуальних психологічних якостей. 

 

Психологічне обстеження. 

Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення відповідності психічних 

властивостей та психофізіологічних характеристик студентів до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики з відповідної військової спеціальності, прогнозування 

професійної придатності до успішного навчання з підготовки офіцерів запасу.  

Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку військово-

мотиваційної спрямованості особистості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та 

оцінку професійної придатності до успішного навчання з підготовки офіцерів запасу та 

оволодіння відповідною військовою спеціальністю. 

Вивчення індивідуальних психологічних якостей здійснюється відповідно до 

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 року № 355, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за 

№ 893/16909, Інструкції про порядок проведення військово-професійної орієнтації молоді 

та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, 

затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами), 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції 25.06.98 за № 398/2838. 

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов професійний 

психологічний відбір” або “не пройшов професійний психологічний відбір”. 



Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей при конкурсному 

відборі складає 70 балів. 

Студенти, у яких при тестуванні з оцінки індивідуальних психологічних якостей 

виявлена нервово-психологічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% (менше 35 

балів) від максимальної кількості балів даної оцінки, вважаються такими, що не пройшли 

професійний психологічний відбір і з числа кандидатів для проходження військової 

підготовки відраховуються. 

 

4. Рівень знань з допризовної підготовки. 

 

З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркова комісія 

проводить тестування студентів, яке включає 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з 

практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання з 

тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів - 200.      

Перелік завдань розроблений на підставі шкільної програми з допризовної 

підготовки. 

 

5.Оцінка рівня фізичної підготовленості. 

 

Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом одного дня. 

Для виконання вправ дається одна спроба. До складання вступних екзаменів з фізичної 

підготовки допускаються кандидати до вступу з числа цивільної молоді (юнаки та 

дівчата), які пройшли медичне обстеження і не мають показань та відхилень у стані 

здоров'я. 

Вступний екзамен з фізичної підготовки проводиться за трьома вправами:  

- біг на 100 м;  

- підтягування на перекладині (для юнаків); 

- комплексно-силова вправа (для дівчат), вправа складається з 

двох частин: перша – згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи. За 60 с – піднімання тулуба з торканням 

ліктями колін з вихідного положення лежачи на спині, руки за головою, 

ноги зігнуті у колінних суглобах (максимальна кількість раз), потім без 

перерви за наступні 60 с максимальну кількість раз – згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи. Сумарна кількість згинань-розгинань 

тулуба та рук в упорі лежачи за 2 хв. відповідає визначеному у таблиці 

балу). Вправа зараховується коли обов’язково виконано мінімум 5 

зарахованих повторень першої або другої частини вправи; 

- біг на 1 км.  

Форма одягу для виконання вправ - спортивна. 

Вправи оцінюються за нормативами для визначення рівня фізичної підготовленості 

громадян України (додаток № 20 до Настанови з фізичної підготовки, затвердженої 

наказом МО України від 30.12.2009 року № 685). 

 

 

 

 



Категорії 

громадян 
Оцінки 

Підтягування 

на перекладині 

Комплексна 

силова вправа 
Біг на 1 км Біг на 100 м 

разів разів хв., с. сек. 

Юнаки 

5 9  3,55 15,0 

4 8  4,05 15,4 

3 7  4,30 16,2 

Дівчата 

5  36 4,30 17,0 

4  32 4,45 17,6 

3  28 5,15 18,8 

 

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів з числа цивільної молоді складається з 

оцінок, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ, i 

визначається: 

«відмінно» – якщо половина і більше оцінок «відмінно» решта – «добре»; 

«добре» – якщо половина і більше оцінок не нижче «добре», решта – «задовільно»; 

«задовільно» – якщо більше половини оцінок «задовільно», за відсутності оцінок 

«незадовільно», або одна оцінка «незадовільно» крім вправи на витривалість (біг 1 км), 

при наявності однієї оцінки не нижче «добре». 

Кандидат до вступу, що не виконав одну з зазначених вправ оцінюється 

«незадовільно».  

Результати екзамену подаються до відбіркової комісії військового навчального 

закладу. Рівень фізичної підготовки при цьому оцінюється як «залік» або «незалік». Для 

отримання оцінки «залік» вступнику слід отримати позитивну (не нижчу «задовільно») 

оцінку з фізичної підготовленості. 

Кандидати до вступу, які отримали за екзамен з фізичної підготовки «незалік» 

(оцінку «незадовільно») зарахуванню не підлягають. 

Порядок визначення рейтингу студента. 

Сума балів, що отримана студентом за результатами випробувань рівня успішності 

навчання, з урахуванням результатів перевірки індивідуальних психологічних якостей, 

медичного огляду, рівня фізичної підготовленості, складає рейтинг студента. Студенти, 

що набрали рівну суму балів (мають однаковий рейтинг) конкурсна комісія розглядає 

окремо. При цьому враховується набрана сума балів з оцінки індивідуальних 

психологічних якостей.   

Рішення про зарахування студентів до навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу приймається відбірковою комісією на підставі відомості конкурсного відбору 

студентів, яка складається відповідно рейтингу в порядку його зменшення. Рейтинг 

доводиться кожному студенту до першого засідання конкурсної комісії з питань 

зарахування. 

 


