
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 

громадян України для навчання на кафедрі військової підготовки  

Луцького національного технічного університету  

за програмою підготовки офіцерів запасу  

у 2020 році 

 

1.Загальні положення 

 

1.1 Правила визначають організацію, порядок планування та методику 

набору громадян України (далі – громадяни) для навчання на кафедрі військової 

підготовки Луцького національного технічного університету (далі – 

університету).  

Правила розроблено відповідно до статті 11 до Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», Закону України «Про вищу освіту», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) 

«Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України 

за програмою підготовки офіцерів запасу»; «Положення про військові навчальні 

підрозділи закладів вищої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства оборони України від 15 серпня 2018 року № 910/412, 

«Положення про кафедру військової підготовки Луцького національного 

технічного університету», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства оборони України від 11 грудня 2019 р. № 1542/631, 

«Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами), затвердженої наказом 

Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 

грудня 2015 року № 719/1289. 

 

1.2. 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.  

Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими 

спеціальностями для заміщення військових посад згідно з 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. 

 

1.3. Громадяни, які навчаються у закладах вищої освіти (далі - ЗВО), що не 

мають військовий навчальний підрозділ (далі - ВНП), можуть проходити 

військову підготовку на кафедрі військової підготовки університету.  

 

1.4. Для проведення військової підготовки здобувачів вищої освіти у ЗВО, 

що не має ВНП, укладається договір про організацію військової підготовки 

здобувачів вищої освіти за програмою підготовки офіцерів запасу. Зазначений 

договір укладається після зарахування здобувачів вищої освіти для проходження 
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військової підготовки за ініціативою університету, на базі якого проводитиметься 

військова підготовка. 

 

1.5. Між громадянином, зарахованим для проходження військової 

підготовки, та ректором університету укладається контракт про військову 

підготовку громадянина у військовому навчальному підрозділі за програмою 

підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів фізичних осіб за послуги, пов’язані 

з цією підготовкою. 

 

1.6. Відстрочка від призову на строкову військову службу, звільнення від 

призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період громадянам, 

які проходять військову підготовку, надається згідно із законодавством. 

Згідно Закону України « Про військовий обов’язок і військову службу» (зі 

змінами) статті 17 відстрочка від призову на строкову військову службу також 

надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та 

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка 

надається на весь період проведення військової підготовки та на строк, що триває 

від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного 

військового звання офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного 

року після завершення підготовки. 

 

1.7. Вартість військової підготовки громадянина складається з двох частин: 

– витрати університетом на послуги у галузі вищої освіти, що пов’язані з 

військовою підготовкою;  

– витрати Міністерства оборони України, що пов’язані із забезпеченням та 

проведенням військової підготовки.  

Вартість військової підготовки розраховується університетом, погоджується 

Департаментом військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики 

Міністерства оборони України і затверджується ректором. 

. 

2. Організація відбору громадян для проходження 

військової підготовки 

 

2.1.Зарахування громадян для проходження військової підготовки 

здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду 

військово-лікарськими комісіями. 

 

2.2. Конкурсний відбір громадян включає:  

– оцінку рівня успішності навчання;  

– професійно-психологічний відбір;  

– оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки; 

– оцінку рівня фізичної підготовки. 

 

2.3. Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) 

військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на 

військовому обліку (реєстрації). 
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Придатність жінок до військової служби визначається за результатами 

медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за 

місцем проживання (навчання). 

Медичний огляд проводиться за направленням для проходження медичного 

огляду військово-лікарською комісією. 

 

2.4. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, 

яка за поданням завідувача кафедри військової підготовки призначається наказом 

ректора університету, не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного 

відбору. 

До складу відбіркової комісії не можуть входити особи, близькі особи яких 

вступають до ВНП у поточному році. 

 

2.5. До відбіркової комісії призначаються посадові особи університету у 

такому складі: 

–  голова відбіркової комісії – завідувач кафедри військової підготовки;  

–  секретар відбіркової комісії; 

– голова підкомісії з оцінки рівня успішності навчання, допризовної 

підготовки громадян та індивідуальної підготовки військовослужбовців; 

–  голова підкомісії з професійного психологічного відбору,  

– голова підкомісії з оцінки рівня фізичної підготовки, завідувач кафедри 

фізичного виховання; 

– члени відбіркової комісії.  

 

2.6. На відбіркову комісію покладаються такі функції: 

– визначення термінів прийому 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 ЗВО;  

– оцінка рівня фізичної підготовки громадян;  

–  оцінка засвоєння громадянами програми допризовної підготовки;  

– формування списку громадян відповідно до їх рейтингу за результатами 

конкурсного відбору (окремо за кожною військово-обліковою спеціальністю);  

– розроблення проекту наказу ректора університету про зарахування 

громадян для проходження військової підготовки.  

 

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

інформаційно-обчислювальний центр університету організовує інформування 

громадян про строки та порядок прийому заяв і проведення конкурсного відбору 

громадян для проходження військової підготовки шляхом розміщення на 

інформаційних стендах приймальної комісії, у засобах масової інформації та на 

веб-сторінці університету. 
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2.8. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову 

підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ЗВО, 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 першої 

сторінки паспорта громадянина України. 

Затверджені ректорами ЗВО списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та 

узагальнені відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти 

екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової 

комісії. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку не 

включаються. 

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), відповідних сторінок паспорта громадянина 

України, документа про вищу освіту та додатка до нього. 

Заява  містить такі відомості: 

– прізвище, ім’я, по батькові громадянина; 

– номер навчальної групи, назва факультету та ЗВО, 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. 

 

2.9. Відбіркова комісія узагальнює отримані списки здобувачів вищої 

освіти, заяви 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 ЗВО, військово-обліковій 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу. 

Списки учасників конкурсного відбору кожної групи підписує секретар і 

затверджує голова 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 університету. 

 

2.10. Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я 

зазначається у графі 8 відомості проведення конкурсного відбору громадян 

України для проходження військової підготовки за військово-обліковою 

спеціальністю (далі - Відомість). 

Оцінюючи стан здоров’я і фізичного розвитку громадян, військово-лікарські 

комісії керуються вимогами глави 18 розділу II Положення про військово-

лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1109-08#n681
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оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами), зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800. 

 

2.11. Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен мати 

при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності 

зазначених документів громадянин не допускається для проходження 

конкурсного відбору. 

 

2.12. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах 

за результатами складання ним підсумкового контролю у ЗВО 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. 

Переведення у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до системи 

переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу. Результат оцінки 

рівня успішності навчання зазначається у графі 3 Відомості. 

 

2.13. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за 

програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з 

організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на 

навчання у вищих навчальних закладах та військових навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 

09.07.2009 року № 355, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 вересня 

2009 року за № 893/16909. 

Професійний психологічний відбір громадян здійснюється відповідними 

фахівцями університету, які входять до складу підкомісії з професійного 

психологічного відбору. 

Результат («пройшов», «не пройшов») вказується у «Відомості».  

 

2.14. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркові 

комісії проводять тестування громадян, 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. 

Результат зазначається у графі 4 Відомості. 

Перелік завдань розробляється у ВНП, який затверджує його керівник. 

 

2.15. Перевірка рівня фізичної підготовленості. 

 

2.15.1. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для 

проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду. 
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Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених 

Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил України). 

Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна 

спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня 

фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не 

дозволяється. 

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «зараховано» або 

«не зараховано». Результат цієї оцінки зазначається у графі 5 Відомості. У разі 

отримання оцінки «не зараховано» громадяни виключаються зі списків 

кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення 

відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюється окремим протоколом. 

 

2.15.2. Зміст та умови виконання фізичних вправ 

Біг на 100 м – виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному 

майданчику з будь-яким покриттям. 

Підтягування на перекладині: 

– вихідне положення (далі – ВП): вис хватом зверху на прямих руках (руки 

на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним 

рухом до положення «підборіддя вище перекладини». Повністю розгинаючи руки, 

опуститися у ВП, не розхитуючись; 

– забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові 

рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах; 

– дозволяється незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від 

нерухомого положення; 

– рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження 

виконання вправи. 

Біг на 1 км – проводиться на будь-якій місцевості із загального чи 

роздільного старту. 

Для виконання фізичних вправ надається одна спроба. В окремих випадках 

(під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє, може дозволити виконати вправу 

повторно. У разі її повторного виконання оцінка знижується на один бал. 

Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. 

Комплексна силова вправа – вправа складається з двох частин: перша – 

згинання та розгинання тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі 

лежачи. Вправа виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж двох хвилин 

без перерви. 

 

Перша частина: 

– лежачи на спині, долоні рук прижаті до вух, ноги довільно, п’ятки 

притиснуті до поверхні. Підняти тулуб, дістати ліктями рук колін ніг, опуститися 

до торкання лопатками поверхні. Під час торкання ліктями колін п’ятки ніг 

притиснуті до поверхні; 

– забороняється: робити зупинку у будь-якому положенні, закріпляти ноги, 

відривати п’ятки ніг від поверхні та долоні від вух, виконувати першу частину 

вправи більше однієї хвилини; 
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– дозволяється: згинати та розводити ноги, розпочинати другу частину 

вправи після мінімум 5 зарахованих повторень для жінок. Така ж кількість 

зарахованих повторень є обов’язковою і для другої частини вправи відповідно; 

– рахунок оголошується після торкання ліктями колін і є дозволом на 

продовження виконання вправи. 

Друга частина:  

– упор лежачи, руки паралельно, кисті вперед, тіло пряме, ноги разом. 

Згинаючи руки, опустити пряме тіло (до торкання підлоги тільки грудьми). Для 

жінок після моменту проходження прямого кута між плечима та передпліччями. 

розгинаючи руки, утримуючи пряме тіло, вийти у вихідне положення; 

– забороняється: згинати тіло та прогинатись, торкатися підлоги ще будь-

якою частиною тіла, розводити та підтягувати ноги; 

– при одночасному торканні підлоги грудьми, животом, ногами у другій 

частині вправа припиняється; 

– дозволяється робити зупинку в упорі, виконувати вправу на кулаках;  

– рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом на 

продовження виконання вправи. 

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання 

мінімуму у кожній частині. 

 

2.16. Сума балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з 

урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного 

огляду складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки і 

відображається у графі 6 Відомості. 

У графі 9 Відомості зазначаються наявність пільг у громадянина та 

зобов’язання його щодо проходження військової служби після закінчення закладу 

вищої освіти. 

16. У графі 10 Відомості на кожного громадянина з числа кандидатів для 

проходження військової підготовки зазначається один з таких висновків: 

рекомендувати до зарахування; 

не рекомендувати до зарахування. 

За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою 

спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на 

засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол. 

Голова відбіркової комісії організовує ознайомлення громадян з 

результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком). 

Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних 

стендах приймальної комісії та на веб-сторінці університету. 

Відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора про зарахування 

громадян для проходження військової підготовки. 

Громадян до проекту наказу включають відповідно до рейтингового списку. 

Громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в міжнародних операціях з 

підтримання миру і безпеки та АТО (ООС), 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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2.17. Зарахування громадян на навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу здійснюється наказом ректора університету на підставі протоколу 

засідання відбіркової комісії. 

Конкурсний відбір громадян закінчується не пізніше ніж за місяць до 

початку військової підготовки. 

 

2.18. Для розгляду апеляцій громадян за результатами конкурсного відбору 

утворюється апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються 

наказом ректора університету. 

Головою апеляційної комісії ВНП з відбору громадян для проходження 

військової підготовки призначається один із заступників керівника ВНП. За 

відсутності посади заступника керівника в штатному розписі ВНП головою 

апеляційної комісії ВНП призначається особа з числа провідних науково-

педагогічних працівників ВНП. 

Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-

педагогічних працівників ВНП, які не є членами відбіркової комісії. 

До складу апеляційної комісії не можуть входити особи, близькі особи яких 

вступають до цього ВНП у поточному році. 

Склад та порядок роботи апеляційної комісії оприлюднюються до початку 

конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної 

комісії та на веб-сторінці університету. 

Апеляцію щодо оцінки (кількості балів), отриманої (отриманих) за 

результатами випробувань, подає особисто громадянин не пізніше наступного 

робочого дня після оголошення оцінки (кількості балів). 

Апеляція розглядається не пізніше наступного робочого дня після її 

подання у присутності громадянина, який подав апеляцію. 

Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляцій не допускається. 

Процедура подання і розгляду апеляції оприлюднюється та доводиться до 

відома громадян не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку вступних 

випробувань. 

 

2.19. Протягом одного місяця з дня зарахування між громадянином, якого 

зараховано для проходження військової підготовки, та ректором університету 

укладається відповідний контракт про військову підготовку громадянина. 

Якщо громадянин не підписав ці контракти протягом одного місяця, цей 

громадянин відраховується зі списку зарахованих для проходження військової 

підготовки. 

На вакантні місця зараховуються громадяни згідно з рейтингом за умови 

укладання контракту протягом одного місяця. 

 

2.20. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для 

проходження військової підготовки зберігаються на кафедрі військової 

підготовки до завершення ними цієї підготовки. 
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Додаток 1 

  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПРОБУВАННЯ 

З ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ (ДЛЯ ЮНАКІВ) 

 

Розділ 1. Правові та політичні основи захисту Вітчизни 

1. Визначте основне завдання Збройних Сил України. 

2. Види Збройних Сил України. 

3. Хто здійснює загальне керівництво Збройними Силами України? 

4. Ким здійснюється безпосереднє керівництво Збройними Силами України та 

виконання завдань оборони? 

5. Хто оголошує стан війни у разі збройної агресії проти України? 

6. Що є основою військового законодавства? 

7. Що таке Міжнародне гуманітарне право, і що воно забезпечує? 

8. Назвіть основні правила Міжнародного гуманітарного права. 

9. Назвіть заборонені методи і засоби ведення воєнних дій та конфліктів. 

10. Кого називають військовополоненими та які їх права? 

11. Назвіть, який захист передбачений пораненим і хворим під час воєнних дій та 

конфліктів. 

12. Дайте визначення, що таке тероризм. 

13. Дайте визначення надзвичайної ситуації. 

14. Назвіть основні заходи щодо захисту населення при надзвичайних ситуаціях. 

15. Назвіть види військової служби. 

16. У чому призначення Збройних Сил України та інших військових формувань 

України? 

17. Якими основними правовими документами регламентується проходження 

військової служби? 

18. Що визначає Воєнна доктрина України? 

Розділ 2. Загальновійськова підготовка 

19. На який час вручається Бойовий прапор і де зберігається під час бойових дій? 

20. Дайте визначення, що таке Статут Збройних Сил України. 

21. Назвіть статути Збройних Сил України. 

22. Що визначає Статут внутрішньої служби Збройних Сил України? 

23. Що визначає Дисциплінарний статут Збройних Сил України? 

24. Що визначає Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України? 

25. Що визначає Стройовий статут Збройних Сил України? 

26. Які військові звання встановлено у Збройних Силах України? 

27. Які знаки розрізнення розміщуються на форменому одязі військовослужбовців 

Збройних Сил України? 

28. Як повинні виконуватись накази начальника підлеглими? 

29. Як у разі спільного виконання службових обов’язків військовослужбовцями, що не 

підлягають один одному, коли їх службові стосунки не визначені командиром 
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(начальником), визначається старший (начальник)? 

30. На чому ґрунтуються стосунки між військовослужбовцями? 

31. Дії військовослужбовця після отримання наказу. 

32. Визначення поняття " військова ввічливість". 

33. Звернення військовослужбовця до старших і начальників. 

34. За що відповідає солдат (матрос) у мирний і воєнний час? 

35. До чого зобов'язує кожного військовослужбовця військова дисципліна? 

36. Визначення військової дисципліни, на чому вона ґрунтується. 

37. Що враховується при визначенні виду і міри стягнення на військовослужбовців? 

38. За що надається право командирам і начальникам заохочувати 

військовослужбовців? 

39. Які стягнення накладаються на військовослужбовців строкової служби? 

40. Згідно із яким документом здійснюється розподіл часу у військовій частині і що 

він включає? 

41. Для чого призначається добовий наряд? 

42. За що відповідає черговий роти? 

43. За що відповідає днювальний роти? 

44. Озброєння чергового та днювального роти. 

45. Дії чергового днювального у випадку тривоги і пожежі. 

46. Що зобов'язаний робити днювальний вільної зміни? 

47. Дайте визначення варти. 

48. Яку команду подає днювальний при прибутті інших офіцерів роти та 

військовослужбовців іншої роти? 

49. Хто входить до складу варти? 

50. У чому полягає недоторканність чатового? 

51. Що забороняється чатовому на посту? 

52. Яке положення зброї у чатового на посту? 

53. Дайте визначення чатового. 

54. Дайте визначення поста. 

55. Який достатній огляд і зону обстрілу на території поста потрібно забезпечити з 

урахуванням місцевих умов? 

56. Які засоби пожежогасіння повинні знаходитись на зовнішньому (а в деяких 

випадках і на внутрішньому) посту? 

57. З якою швидкістю чатовий ходить за визначеним маршрутом? 

58. Часовий інтервал зміни чатових? 

59. Що негайно має зробити чатовий при виникненні пожежі на посту? 

60. В яких випадках чатовий застосовує зброю без попередження? 

61. Що таке стрій? 

62. Що таке шеренга? 

63. Що таке глибина строю? 

64. Що таке розгорнутий стрій? 

Розділ 3. Вогнева підготовка 

65. Для чого призначений автомат Калашникова? 
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66. З яких частин складається автомат Калашникова? 

67. На чому ґрунтується автоматична дія автомата Калашникова? 

68. Призначення ударно-спускового механізму автомата Калашникова? 

69. Як зберігається автомат Калашникова в піраміді? 

70. Що перевіряється під час огляду зброї? 

71. Що необхідно зробити для усунення затримки під час стрільби з автомата 

Калашникова? 

72. Що називається "пострілом"? 

73. Дайте визначення прямого пострілу. 

74. Дайте визначення "тисячної". 

75. З яких частин складається граната РГД-5? 

76. Призначення гранати Ф-1. 

77. Який радіус ураження осколками гранат РГД-5 і Ф-1? 

78. Будова гранати Ф-1? 

Розділ 4. Тактична підготовка 

79. Дайте визначення бою. 

80. Види загальновійськового бою та їх мета. 

81. Види маневру та їх характеристика. 

82. Що входить до екіпірування солдата? 

83. Порядок відривання одиночного окопу для автоматника. 

84. Які споруди облаштовуються при фортифікаційному облаштуванні позицій військ? 

85. Способи пересування військовослужбовця на полі бою . 

86. Темп прискореної ходьби і довжина кроку на полі бою. 

87. Темп повільного бігу і довжина кроку на полі бою. 

88. Довжина перебігання на полі бою. 

89. Види переповзання. 

90. Засоби боротьби з броньованою технікою противника. 

91. Засоби боротьби з повітряними цілями противника. 

92. Основний спосіб ведення розвідки та як він здійснюється. 

93. Види дистанційного мінування. 

94. Інженерні загородження застосовується для зупинки наступу противника. 

95. Призначення протитанкової міни. 

96. Призначення протипіхотних, фугасних та осколкових мін. 

97. Що обороняє механізоване відділення, його побудова? 

98. Визначення бойового порядку. 

Розділ 5. Основи військової топографії 

99. Визначення поняття "орієнтування на місцевості". 

100. Як привести компас в орієнтоване положення? 

101. Визначення орієнтира. 

102. Визначення азимута. 

103. Визначення магнітного азимута. 

104. Визначення зворотного азимута. 

Розділ 6. Основи цивільного захисту 

105. Найпоширеніші сильнодіючі отруйні речовини (СДОР). 



12 
 

106. Визначення і призначення ядерної зброї. 

107. Назвіть уражаючі фактори ядерного вибуху. 

108. Визначення світлового випромінювання. 

109. Визначення електромагнітного імпульсу. 

110. Визначення нейтронної зброї. 

111. Визначення хімічної зброї. 

112. Які види отруйних речовин ви знаєте? 

113. Визначення бактеріологічної зброї. 

114. Порядок дій за сигналами Цивільної оборони. 

115. Призначення захисних споруд . 

116. Призначення та будова респіратора Р-2. 

117. Принцип дії респіратора. 

118. Призначення фільтруючого протигаза. 

119. Склад цивільного фільтруючого протигаза ЦП-5. 

120. Призначення та склад загальновійськового захисного комплекту (ЗЗК). 

121. Призначення та склад аптечки індивідуальної АІ-2. 

122. Призначення індивідуального протихімічного пакета ІПП-8 та його склад. 

123. Призначення перев’язувального індивідуального пакета. 

124. Визначення дезактивації. 

125. Визначення дегазації. 

126. Визначення дезінфекції. 

127. Призначення приладу ДП-5В. 

128. Призначення приладу ВПХР. 

Практичні питання 

1. Привести компас в орієнтоване положення. 

2. Зорієнтуватись на місцевості і визначити сторони горизонту. 

3. Визначити напрямок на захід за допомогою компаса. 

4. Визначити магнітний азимут на предмет за допомогою компаса. 

5. Визначити зворотний магнітний азимут на предмет за допомогою компаса. 

6. Виконати військове вітання в русі без головного убору . 

7. Виконати команду „ РІВНЯЙСЬ!”. 

8. Виконати команду „КРОКОМ - РУШ! ”. 

9. Виконати команду „СТАВАЙ!”. 

10. Відповісти на привітання начальника „СЛАВА УКРАЇНІ!”. 

11. Доповісти начальнику про виконання його наказу. 

12. Здійснити віддання військового вітання на місці без головного убору. 

13. Здійснити підхід та відхід від начальника. 

14. Подати команду на застосування гранати. 

15. Подати команду на висадку військовослужбовців з бойової машини. 

16. Подати команду зміні на вихід на вогневий рубіж. 

17. Подати команду на подолання мінного поля у складі відділення. 

18. Подати команду на одягання респіратора. 

19. Подати сигнал управління прапорцями „УВАГА”. 

20. Подати сигнал управління прапорцями „ДО МАШИНИ”. 
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21. Здійснити відокремлення зворотного механізму автомата Калашникова. 

22. Відокремити затвор від затворної рами автомата Калашникова. 

23. Відокремити дульне гальмо-компенсатор від автомата Калашникова. 

24. Відокремити газову трубку зі ствольною накладкою від автомата Калашникова. 

25. Здійснити неповне розбирання автомата Калашникова. 

26. Здійснити збирання автомата Калашникова після неповного розбирання. 

27. Підготувати до роботи прилад ВПХР для визначення ОР типу "зарин". 

28. Підготувати до роботи прилад ВПХР для визначення ОР типу "іприт". 

29. Підготувати до роботи прилад ВПХР для визначення ОР типу "синильна 

кислота". 

30. Підготувати до роботи прилад ВПХР для визначення ОР типу "фосген". 

31. Підготувати до роботи прилад ВПХР. 

32. Підготувати до роботи прилад ДП-5В. 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ ВИПРОБУВАННЯ 

МЕДИЧНО-САНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ (ДЛЯ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ) 

 

Розділ 7. Основи медико-санітарної підготовки 

1. Основні принципи охорони здоров’я в Україні. 

2. Що гарантує Держава згідно із законодавством про охорону здоров’я? 

3. Назвіть найбільш загрозливі фактори для життя людей. 

4. Найважливіші показники здоров’я населення. 

5. Фактори діяльності людини, що впливають на екологічну ситуацію в Україні. 

6. Назвіть основні причини смертності населення України. 

7. У чому полягають основні компоненти здорового способу життя ? 

8. Особиста та громадська гігієна. Основні положення. 

9. Якої шкоди завдає організму підлітка алкоголь, тютюнопаління, наркотики? 

10. Індивідуальні засоби захисту. Призначення та склад аптечки індивідуальної 

АІЗі. 

11. Що таке клінічна і біологічна смерть? 

12. Клінічна смерть. Ознаки і причини клінічної смерті. 

13. Біологічна смерть. . Ознаки і причини біологічної смерті. 

14. Штучна вентиляція легенів. Методика її проведення. 

15. Непрямий масаж серця. Симптоми. Правила надання допомоги. 

16. Кровотеча. Види кровотеч 

17. Способи зупинки кровотечі. 

18. Рани. Види ран. Тактика надання допомоги. 

19. Правила обробки рани при наданні першої медичної допомоги пораненим. 

20. Перша допомога пораненому. Правила надання допомоги. 

21. Призначення індивідуального перев’язувального пакета. 

22. Покази до застосування індивідуального перев’язувального пакета. Порядок 
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застосування ІПП. 

23. Правила накладання пов’язок при пораненнях живота. 

24. Переломи. Види переломів. 

25. Ознаки переломів при різних пораненнях. 

26. Ознаки та симптоми опіків. Класифікація опіків. 

27. Надання першої допомоги при тепловому ударі. 

28. Правила накладання джгута для зупинки кровотечі. 

29. Надання першої допомоги при вивихах. 

30. Надання першої допомоги при переломах. 

31. Надання першої допомоги при відмороженнях. 

32. Надання першої допомоги при опіках. 

33. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

34. Порядок транспортування потерпілих. 

35. Надання першої допомоги при утопленні. 

36. Отруєння. Ознаки. Надання першої медичної допомоги 

37. Перша допомога при отруєнні СО2 (чадним газом). 

38. Отруєння метиловим спиртом, розчинниками. 

39. Перша допомога при отруєнні рослинами і грибами. 

40. Перша допомога при укусах отруйних змій і комах. 

41. Інфекційні хвороби. Механізм передачі: збудник, джерела інфекції, сприятливий 

організм. 

42. Що таке імунітет? 

43. Дезінфекція. Дезінсекція. Дератизація. 

44. Дитячі інфекційні хвороби, їх профілактика. 

45. Вітряна. Віспа. Симптоми захворювання. Тактика надання допомоги. 

46. СНІД та його профілактика. 

47. Поняття про шкірно-венеричні хвороби. 

48. Методи та засоби профілактики від шкірно-венеричних хвороб. 

49. Перша допомога при ураженні блискавкою. 

50. Перша допомога при отруєнні продуктами харчування? 

51. Дифтерія. Ознаки захворювання, симптоми. Тактика дії при виявленні хворого 

на дифтерію 

52. Захворювання органів дихання. 

53. Основні захворювання серцево-судинної системи. Ознаки захворювання, 

симптоми. Тактика дії при виявленні хворого. 

54. Перша допомога при стенокардії. 

55. Перша допомога при інфаркті міокарда. 

56. Перша допомога при інсульті. 

57. Перша допомога при гіпертонічному кризі. 

58. Гострі захворювання органів шлунково-кишечного тракту. Тактика дії при 

виявленні хворого. 

59. Перша допомога при печінковій і нирковій кольках. 

60. Перша допомога при ураженні променевою енергією. 

61. Що вам відомо про кашлюк? 
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62. Кір. Ознаки захворювання, симптоми. Ізоляція. Тактика дії при виявленні 

хворого. 

63. Що вам відомо про скарлатину? 

64. Туберкульоз. Причини, симптоми. Профілактика 

65. Правила транспортування хворих з гострим болем. 

66. Правила транспортування поранених з поля бою. 

67. Пневмонія. Симптоми. Тактика дії при виявленні хворого. 

68. Стенокардія. Симптоми. Надання першої допомоги. 

69. Інфаркт-міокарда. Симптоми. Надання першої допомоги. 

70. Що вам відомо про інсульт? 

71. Гіпертонічний криз. Симптоми. Надання першої допомоги. 

72. Променева хвороба. Симптоми. Надання першої допомоги. 

73. Агонія. Симптоми. Ознаки. Надання першої допомоги. 

74. Антидот. Ознаки. Симптоми. Надання першої допомоги. 

75. Визначення, що таке ботулізм. 

76. Визначення, що таке гельмінтоз. 

77. Визначення, що таке дефібриляція. 

78. Визначення, що таке іммобілізація. 

79. Визначення, що таке правець. 

80. Визначення, що таке секреція. 

81. Визначення, що таке травматичний шок. 

82. Визначення, що таке цистит. 

83. Визначення, що таке шок. 

84. Визначення, що таке шприц-тюбик. 

85. Визначення, що таке ядуха. 

Практичні питання 

1. Провести штучне дихання і непрямий масаж серця потерпілому. 

2. Накласти джгут потерпілому для зупинки кровотечі при пораненні стегна. 

3. Накласти джгут потерпілому для зупинки кровотечі при пораненні руки. 

4. Показати точки затискання артерій для зупинки кровотечі. 

5. Накласти закрутку потерпілому для зупинки кровотечі при пораненні стегна. 

6. Накласти закрутку потерпілому для зупинки кровотечі при пораненні руки. 

7. Провести потерпілому фіксацію для тимчасового зупинення кровотечі при 

пораненні гомілки. 

8. Провести потерпілому фіксацію для тимчасового зупинення кровотечі при 

пораненні передпліччя. 

9. Перша допомога при пораненні руки. 

10. Провести часткову санітарну обробку в зоні застосування зброї масового ураження. 

11. Накласти потерпілому пов’язку "чепець". 

12. Накласти потерпілому спіральну пов’язку на груди. 

13. Накласти потерпілому хрестоподібну пов’язку на груди. 

14. Накласти потерпілому пращоподібну пов’язку на ніс. 

15. Накласти потерпілому пращоподібну пов’язку на підборіддя. 

16. Накласти потерпілому колосоподібну пов’язку на нижню частину живота. 
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17. Накласти потерпілому спіральну пов’язку на палець. 

18. Накласти потерпілому хрестоподібну пов’язку на кисть. 

19. Накласти потерпілому спіральну пов’язку на ліктьовий суглоб. 

20. Накласти потерпілому пов’язку на п’яту. 

21. Накласти потерпілому вісімкоподібну пов’язку на гомілковостопний суглоб. 

22. Перша допомога при переломі стегнової кістки. 

23. Перша допомога при переломі ключиці. 

24. Перша допомога при переломі кісток передпліччя. 

25. Підготувати та зробити укол потерпілому шприц-тюбиком з індивідуальної 

аптечки. 

26. Перша допомога при термічному опіку. 

27. Перша допомога при хімічному опіку. 

28. Перша допомога при відмороженні. 

29. Перша допомога при тепловому ударі. 

30. Перша допомога при ураженні електричним струмом. 

31. Перша допомога при ураженні блискавкою. 

32. Перша допомога при утопленні. 

33. Перша допомога при удушенні. 

34. Перша допомога при головних болях. 

35. Перша допомога при гострому болю в животі. 

36. Перша допомога при отруєнні хімічними речовинами. 

37. Перша допомога при отруєнні кислотами і лугами. 

38. Перша допомога при отруєнні їжею. 

39. Перша допомога при отруєнні грибами. 

40. Перша допомога при отруєнні ягодами. 

41. Перша допомога при укусах отруйних змій. 

42. Перша допомога при укусах отруйних павуків. 

43. Перша допомога при укусах отруйних комах. 

44. Перша допомога при укусах бджіл. 

45. Перша допомога при інфаркті міокарда. 

46. Перша допомога при раптовій зупинці серця. 

47. Перша допомога при гіпертонічному кризі. 

48. Перша допомога при інсульті. 

49. Перша допомога при променевому ураженні очей. 

50. Перша допомога при ураженні випромінюванням. 

51. Підготувати шприц для проведення ін’єкції 
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ІV. Перелік стройових прийомів, команд та дій, що перевіряються з 

одиночної стройової підготовки, та найбільш характерні помилки при їх 

виконанні: 

№ 

з/п 

№ 

елемента 

Прийоми, 

команди, дії 
Помилки 

1 1 Стройове 

положення 

Носки ніг розвернуті не по лінії фронту та не на ширину стопи. 

Підбори не поставлені разом. Кисті рук не по середині стегна, 

утримуються долонями назад. Груди не припідняті, живіт не 

підібраний. Тіло не подано вперед. Голова опущена. Руки 

зігнуті в ліктях. 

2 1 Вихід зі строю Вихід зі строю виконується похідним кроком. Вихід 

здійснюється не на вказану кількість кроків. Не виконаний 

поворот обличчям до строю. Порушується стройове 

положення. Під час виходу з другої шеренги накладена не ліва, 

а права рука на плече військовослужбовця, що стоїть попереду. 

Немає відповіді «Слухаюсь» після отриманого наказу.  

3 2 Повороти на 

місці 

Після повороту не зберігається правильне положення корпусу 

або ніг. Ноги в колінах згинаються. Руки відходять від стегна. 

Нога приставляється не коротшим шляхом. Поворот 

виконаний не на 90 або 45 градусів. 

4 4 Стройовий 

крок 

Корпус відведений назад. Нема координації в русі рук та ніг. 

Голова опущена донизу. Рух руками біля тулуба виконується 

не від плеча, а за рахунок згинання в ліктях. Підйом ноги від 

землі нижче 15 см і носок не витягується вперед. Розмір кроку 

менше (більше) 70–80 см. Нога заноситься за ногу. Рух рук 

вперед виконується значно нижче (вище) установленої висоти, 

а при русі назад – не до відмови в плечовому суглобі. 

5 3 Повороти під 

час руху 

Повороти під час руху виконані несвоєчасно. Поворот 

праворуч (ліворуч) виконується не на носку правої (лівої) ноги. 

Поворот кругом виконаний не на носках обох ніг. Рух руками 

при повороті виконується не в такт кроку. Рух далі 

починається не з лівої ноги. 

6 5 Підхід до 

начальника та 

відхід від 

нього 

Підхід (відхід) здійснюється не коротким шляхом. 

Неправильний зміст доповіді. Неодночасно з приставлянням 

ноги прикладається рука до головного убору. Підхід 

здійснюється не стройовим кроком, не витримується дистанція 

між військовослужбовцем і начальником (2-3 кроки). 

7 1 Повернення 

до строю 

Повернення до строю виконується похідним кроком. 

Порушується стройове положення. Немає відповіді 

«Слухаюсь» після отриманого наказу. Військовослужбовець, 

який виконує цей стройовий прийом, почувши своє військове 

звання та прізвище, не повернувся обличчям до начальника та 

не доповів «Я».  
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Додаток 2 

Т А Б Л И Ц Я 

нарахування балів за виконання фізичних вправ1 

1 Форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатом – спортивна. 

За умов отримання оцінки «незалік» громадянин із числа кандидатів для 

проходження військової підготовки  відраховується. 

Бали 

З числа громадян ВНЗ, які готуються за 

програмою підготовки офіцерів запасу 
Особи жіночої статі 

біг100 м 

Підтягування 

на 

перекладині 

біг 1000 м біг 100 м 
Комплексно- 

силова вправа 
біг 1000 м 

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 

«незалік» 

17,2 - 

«незалік» 

13 14,5  17,4 27 

12 14,6 5 17,6 - 

11 14,7 

«незалік» 

17,8 - 

2 16,0 18,8 16 

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 

3 15,9 18,7 18 

    

1 16,1 19,0 14 

0  - - 


