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2. Ство р ити в і лб і р кову ком і с і ю лnя 11ровелс 11 11 я ко 11 курсно1 ·0 rзі лбо ру
rромал ян Украї ни лл я 1 1 ав 1 1 а 1111я за п ро 1 ·рамою п ілгото в к и оф і 1tерів за11асу у
с к ла)lІ :

Гшю в а ві д б і р коRОЇ ком і с ії - зав і нува ч кафедр11 в і lichKOROЇ 11 і 1 ~1·отовки
І lарс 11 о к О . О .

За сту 1111 и к 1 ·0J ю в и в і нб і р к о rюї ком і с її

засту 11 1 1 и к зnв і J LуrзачСІ І\СІфсл ри

·~ І І НР - І ІН Ч Л о за О.М.

Секрета р в і дб і р к о вої ком і с ії - і 11 жс 11 с р І к ате1 ·о р ії Ч ва 11 ова О . І .

2.1 Підкомісія з оцінки рівня успі111ності навчання. ;юпр1лон11ої
підготовки громадян та індивідуальної підготовки військовослужбовців:
Голова 11ідкомісії: Голова 11релмст110-мстоличної комісії тактики
доцент Чванов С.10.

Члени комісії:

старший викладач ПМК тактики Рясний

R.C.;

викладач ПМК тактики Андресв П.І.;
викладач ПМК тактики Гаврилюк І.І.;

викладач ПМК тактики Теплюк Л.Г.;

2.2 Підкомісія з професійного 11сихо1югічного відбору:
Голова підкомісії ··- ;юне~п ПМК -загальновійськових лисни11m11
Власов В.О.;
Члени підкомісії:

старншй викладач ПМК загальновійськових лис1tиплі11 Стукан С.О. ~
методист І категорії ГромаковаІ .А.

2.3

Підкомісія з оцінки рівня фізичної 11ідготовки:

Голова

підкомісії

-

голова

ПМК

загал1>новійськових

дисципmн

доцент Білошицький В.І.

Члени 11ідкомісії:
викладач ПМК загальновійськових дисциплін Канюка О.Ф.;
викладач ПМК загю1ьновійськових дисциплін Бех С.М.;
викладач ПМК загальновійськових дисниплін Пузирьов М.О.;
викJ~а;~ач ПМК загальновійськових дисциплін Рощснко С.В.
З.

Для

роз1·ляду

аr1еляцій

громалян

за

рсзультатаJ\1и

конкурс1101·0

відбору призначити апеляційну комісію у сю~алі:
~·олова комісії

доцент ПМК БЗОВ І ІПО СВ Лелжироламо

-

10.0.

Члени комісії:

викладач ПМК БЗОВ ППО СВ Семерій А.Ф.
викладач ПМК тактики Ткаченко 10.М.;

4.
провести
навчатися

В 11еріод з

2

конкурсний
за

квітня по
відбір

програмою

31

липня

громадян

підготовки

2018

України,

офіцерів

року конкурсній ком1с11
які

запасу

виявили
у

бажання

І-Іаціональ1юму

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут ЇJ\1е11і
Ігоря Сікорського» за рахунок ко11пів, які налхо;tять від фізичних осіб, як
плата за послуги у галузі вищої освіти. 11ов'я·зані ·з військовою r1ілготовкою
(за контрактом).

4.

Завідувачу кафедри військової піщ·отовки Царенку О.О.:

організувати інформування громадян України 11ро строки та rюрядок

прийому

локумснтів

і

проведення

конкурсного

вілбору

громадян

;щя

проходження військової підготовки шляхом розмі1цсш1я на інформаційних
стендах приймальної комісії та на веб-сторінці КГІІ ім. Ігоря Сікорського.
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1.
І. І

І Іравила

підготовки

ЗЛГЛJІhНІ ПОЛОЖЕННЯ

11рийому

Національного

громалян

України

тех11ічного

на

кафслру

унінсрситсту

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорсько1·0»

Украї11и

війс1>коної
«Київський

Правила) розроблено

(1ia11i -

відповідно до законів України ''Про вищу осніт/', "ТІро військовий обов'Я3ок і
військову

службу",

Порядку

провелсння

війсhкової

11ілготовки

громалян

України за програмою нілготовки офінерів занасу, затверюке1ю1·0 rюстшювою
Кабінету Міністрів України від О 1.02.2012 N~
військові

навчальні

підрозділи

вищих

48

(зі 3мінами), І Іоложе11ня 11ро

навчальних закладів, затверюке1ю1·0

наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України

від

15.08.2013 No 1190/560,
06.09.2013 за N~ 1541124073,
громадян

зареєстрованого в Міністерстні юстиції України
Інструкції про організанію військової 11ілготовки

України за 11рограмою пілготовки офіцерін запасу, затверлженої

наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України
від

14.12.2015 No 71911289, зареєстрованого в Міністерстві юсти11ії України
31.12.2015 за № І 678/28123.
1.2 Кафедра військової 11ілготовки (.палі - Кафслра) І Іа11іона;1ь1ю1·0
технічного університету України

Ігоря Сікорсhкого» (далі

-

КПІ

«Київський

ім.

rюлітсхнічний

інститут іІV1сні

Ігоря Сікорського) здійснює війсhкову

підготовку громадян України за програмою 11ідготовки офіцерів занасу (далі

·-·

війс1>кова пілготовка) за наступними військово-обліковими спс1tіальностями:

-

Бойове застосування механі3ованих 1'єю1ань,війсhкових частин і 11ілро·mі11ін~
Бойове

застосування

аеромобільних

(повітрянолесантних ),

.
.
.. .
'
. """
прських І морсько~ ПІХОТИ з СДНаІІІ>, ВІИСЬКОВИХ

-

Бойове застосування з'єднань,

. .
ІІЩрОЗДІЛІВ~
.

частин,

військових частин

і

11пурмових,

підрозділів наземної

артилер11;

-

Бойове застосування з,єднань, військових частин і нілрозлілів cr1e11iaлh1юr·o

при·шачсння ВМС ЗСУ~

-

Бойове застосування з'єлнань, військових частин і 11ідр(нлілів ПІ 10 СВ ЗСУ,

озброєних зенітними ракетними комrшексами малої лаJ1ь1юсті~
Бойове

застосування

підрозділів,

о3бросних

11ерс11ос11ими

·~е11п11ими

11щрозд1111в.

озброс11их

ракетними комплексами;

Бойове

застосування

в1исhкових

частин

і

багатоканальними зенітними ракетними ком11лексами та системами ссрс;~11ьої
дальносп;

-

Бойове застосування підрозділів зенітної артилерії;
Бойове

застосування

підрозділів,

комплексами ближньої дії~
- Застосування автоматизованих

засобів

озброєних

у11равління

зенпними

зенітними

ракетними

ракетними

комплексами та 3енітною артилерією військ І ІПО СВ ЗСУ;
- Бойове застосування військових частин і підрозлілів радіотехнічних військ;
- Застосування радіотехнічних підрозділів і війсhкових частин війсhк І 1110 CR
ЗСУ;

- Організація ·захисту інформшtії та кібернетичної бсз11ски в інфорf\tа11ійнотелекомунікаційних системах;

- Бойове застосування автомобільних з,с;~на111>, військових частин і 11ідро·щілів;

з

- Застосування військових
- Соціальна 11сихологія;
- Експлуатація та ремонт

частин і підрозділів тсх11іч1ю1·0 1ахисту інформанії~
радіотехнічних засобів навелення баппоканальних

зенітних ракетних систем серелньої лш11>1юсті;
Експлуатація

та

ремонт

бортових

11рилалів

у11равлін11я

контрольновипробного устаткування зенітних ракетних ко!\111Лексів СВ ЗСУ~

- Технічне забезпечення радіотехнічних засобів ППО;
- Експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників;
- Математичне та програмне забезпечення функніонування

автоматизованих

систем;

- Технічне забезпечення функніонува1111я автомати301шних систем упраш1і1111я~
- Ексrшуатація та ремонт автомобільної техніки і 1·усснич11их тягачів,
від11овідно до наказу Міністерства оборони України.

1.3 Військова нілготовка 1·ромаля11 України rшанусп"ся та 11роволиться
протягом од1ю1·0 навчального лня на тиждень (\1етоло\1 ""війс1)кового :t11я"),
протя1·ом двох роюв.

І Іланування
здійснюватися

у

військової
строк

від

нідготовки
лвох

;ю

та

провелення

11

шести

тижнш

може

11оточ1101·0

також

семестру

(навчального року) протягом двох років.
Військова підготовка може також проводитися для громаю111 України, які
вже мають сту11інь вищої освіти не нижче бакалавра.

Військова

підготовка

злійснюсться

за

контрактом

11ро

в1иськову

підготовку, 1цо укладається між громадянином України, який зарахований ;tля
їі проходження, та ректором Національного технічного університету України

«Київський п011ітехніч11ий інститут імені І1·оря Сікорсько1·0».

1.4
призову

Відстрочка ві;t призову на строкову військову службу ('шільнс1111я від

на

грома1tянам

військову

.

України,

.

службу
які

11ід

час

проходять

мобілі1а~tії,

військову

на

особливий

ніл1'0'говку,

11сріод)

на,·~асться

на

загальних пщставах зпдно законодавства.

Особи, які прохолять військову нідготовку можут~> бути 11ризваниІ\1и на

строкову

військову

службу

(на

війсhкову

службу

1а

при3овом

11іл

час

мобіліза11ії, на особливий період).
Після 3вільнення з військової служби в 3aIJaC, 1·ромадяни України мають

право на продовження навчання на Кафедрі за програІ\юю підготовки офіцері в
запасу на умовах укладеного з ними контракту про війсhкову нілготовку, за
яким вона проводилася до призову. При цьому дія контракту по;ювжусться на

строк, необхідний для завершення повного курсу військової 11ід1·отовки.

1.5 Організація роботи з прийому 1аяв і локументів, відбору на навчання,
провслення вступних випробува11h, ко11курс1101·0 ві;tбору та ·зарахува~111я на

навчання на війс1>кову 11ідготовку поклаласться на вілбіркову комісію. ск:шл та

порядок

якої

університету

затверджується
України

накюоІ\'1

«Київс1"кий

ректора

Наніоналh1101·0

політехнічний

інститут

тсх11іч1ю1·0
1мсн1

І1·оря

Сікорського».

Ло

склалу

віябіркової

ком1с11

входятh

голова,

його

1асту1111ик

необхідності), секретар, голови підкомісій та члени вілбіркової комісії.

('ш

4
Головою відбіркової комісії призначасться ·швідувач Кафелри.

1.6 На відбіркову комісію покла;щються такі функнії:
організаuія прийому 3аяв і ;юкументів віл громалян України, як1
виявили бажання проходити військову 11ілготовку, їх 11сревірка та ро3г.1я.д;
видача

громадянам

України,

які

виявиJІИ

бажання

проходити

війс1>кову підготовку, направлення для проходження військово-лікарської
комісії для визначення їх придатності до військової с11ужби;

перевірка оцінки рівня успішності навчання злобувачів вищої освіти:
перевірка
01щ1ки
рівня
інливілуальної
r11л1·отовки
ві йськовослужбовuі в:
допуск вступників до складання всту1111их ви11робува~1ь:

ор1·анізаuія 11рофесійного психологіч1ю1·0 вілбору всту1111иків:
011і11ка засвосння всту11никами (крім війсhковослужбоrщів) ІІJJО1·рами
допризовної п ілготовки;

оцінка рівня фізичної 11ілготовки встуr1ників;

формування

списку

вступників

відповідно

до

1х

рейтИІІІ')'

·3а

результатами конкурс1-ю1·0 відбору (окремо за кожною військово-обліковою
спеціальністю);

підготовка

11ропозицій до

[Іроекту

наказу ректора

І-ІаніонаJІhІІОІ'О

технічного університету України «Київський 1юлітехнічний інститут імені
Ігоря Сікорського» про зарахування всту11ників на навчання на військову
п1дготовку.

1.7

Відбіркова комісія складається з таких 11ілкомісій:
11ідком1с1я з оцінки засвосння ;ю11ризов11ої 11іл1·отовки встуr111нків:
11ідкомісія

1 11рофссійного

психоJюгічнш·о вілбору:

r1ідкомісія з оцінки рівня фізичної 11ію·отовки.
До складу кожної з 11ідкомісій входять 1·01юва 11і,·~комісії та

11

числа 11ауково-r1едаго1·ічних 11ра11івників Кафедри, а в ра,зі необхілності

ч11сш1 і·~

-

і11111их

фахівців КПІ ім. Ігоря Сікорського.

2.

вимоги до КАНДИДАТІВ для ПРОХОДЖЕННЯ в1йс1~кової
ПІДГОТОВКИ

2.1 Військову підготовку на добровільних засадах 11рохо;~ять:
2.1.1 Громадяни України чоловічої та жіночої статі, які
здобувають

ступінь

вищої

освіти

не

нижче

бакалавра,

мшоть або
rю·ттив1ю

характеризуються за місцем навчання або роботи та за рсзул1)татами війс1)ко1ю

лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані 11ридатними
до військової служби.

2.1.2

Військовослужбовці

рялового.

сержшпсько1·0

та

старш1111с1>ко1·0

складу, які проходять військову службу за контрактом та \Шють або ·з,·юбуваюп>
ступінь

вищої освіти

мic1ter"1

їі

не

проходження,

нижче бакалавра,

1ю1итишю

мають

ЛО3віл

письмовий

характсри3уюл>ся

KO!\taHJtиpa

·ш

(нача;1ьника)

військової частини на проходження військової 11ілготовки та за ре3улhтатами

військово-лікарських
військової служби.

комісій

за

місцем

служби

11ризнані

11рилатними

;'Ю

5
2.2

Особи жіночої статі можутh залучатися ло війсhково'і 11ілготовки '3а

військово-обліковими спеціальностями для заJ\,tіщення військових посал ·~1·ілно 3
Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20.06.2012

No

412/дск

І б. О 7. 2О І

(зі

змінами),

2 за No

І І

зареєстрованим

у

Міністерстві

юсти11ії

України

9 І /2 І 5О З.

2.З Громадяни України можуть проходити війсhкову підготовку за уІ'.юви

відповідності напряму їх підготовки у вищому навчалh~-юму закладі військово
обліковій сле11іальності, за якою про1юлип>ся пілготовка офіцерів зaiiacy на
Кафедрі, відповідно до Порядку провелсння війсt>кової 11ід1·отовки 1·рш·лаля11
України за програмою rtідготовки офіцерів запасу, затвсрлжено1·0 1юстановою

Кабінету Міністрів України віл О 1.02.2012 №.!

3.

48

(зі ·~мінаr-.1н ).

ФІНЛІ-ІСУВЛННЯ ПІДГОТОВКИ ФЛХІRІ~ІВ

З. І Л11я проведення військово'! пілготовки між Міністерством оборони
України (в особі директора Департаменту військової освіти, науки. соніа:11>ної
та суманітарної політики) та КПІ
укладається

до1·овір

про

ім.

в~иськову

Ігоря Сікорського (в особі
пілготовку

громалян

ректора)

України.

·з

визначенням обсягів та умов Ті фінансування.
З.2 Для проведення війсhкової підготовки на Кафелрі здобувачів ви11юї

освіти вищих навчаJІhНИХ закладів, що не мають ВНП, уклаласться ;юговір 11ро
організацію

військової

підготовки

здобувачів

вищо'і освіти

підготовки офіцерів запасу між зазначеними ВІ ІЗ та КІ

11

за

нро1·рамою

ім. Ігоря Сікорсhкого.

Такий договір укладаєтhся після зарахування вступників на навчання.

З.З Громадяни України прохоляп) війсhкову 11ілготовку на Кафе:tрі 1а
кошти фізичних осіб, що надхолять як rшата за 1юсJ1ути у гш1у1і ви11ю1 осв1тн,

пов'язані з військовою 11ідготовкою.
З.4

Між

громадянином

військової підготовки

укладасться контракт

України, який -зарахований лля

на Кафедрі, та ректором

rtpo

КПІ

іІ'л.

прохолжс1шя

Ігоря Сікорсько1·0

військову 11ілготовку, rtpc;ii\,1eтoi\1 якого с освітня

діяльністh щодо проведення війсhкової 11ію·отовки 11101\tалянина України ·за
відповідною

військово-обліковою

спеціальністю.

Контрактом

ви·шачаються

права та обов'язки сторін, порядок розрахунків, строк його лії та інші умови
військової під1·отовки.

З.5 Вартість військової підготовки на Кафедрі скла;~астhся з двох частин:

витрати КПІ ім. Ігоря Сікорсhкого за rюслуги у галузі вищої освіти,
пов' язані з війсhковою

11 ідготовкою~

витрати Міністерства оборони Укра'1'11и. пов'язані із ·забез11ечс11ням та
11ровсдсн11ям війсhко1ю'і підготовки.

Вартість
Сікорського,

соціаЛІ>ІЮЇ

та

військової
по1·оджусться

гуманітарної

11ідготовки
з

розраховується

Jtе11артамс11том

політики

в1иськово·1

Міністерства

КІ

11

І!\,t.

освпи,

оборони

І1·оря
науки,

України

затверджусться наказом ректора КПІ ім. І горя Сікорського.

Кошти фізичних осіб 1а організацію та проведення військової r1ідготовки
сплачуютhся, відповідно до укладених контрактів 11ро військову 11і;tготовку, на
розрахунковий рахунок КПІ ім. Ігоря Сікорсhкого.

б

Кошти, сrшачені фізичними особами за забе311ечс11ня та r~роведення

військової підготовки Міністерством оборони України, 11ерераховуютt>СЯ КІП
ім. Ігоря Сікорського на розрахунковий рахунок Міністерства оборони
України.

З.б Розмір плати за надання освітньої rюсJІуги розраховується на весь
термін навчання відповідно до кошторису та зазначастt>ся в контракті 11ро
військову пілготовку.

З.7 ІlJшта проводит1>ся в гривнях за бе31·отівковим розрахунком, в11роловж
двадцяти дні в з початку навч ан ьно1·0 семестру. І І лата за навч ан ня ВІ юсип)ся
rюсеместрово або за весь 11сріол навчання.

З.8 У випадку несвоєчасної с11Jшп1 ·3а навчання (r1рострочс1111я 11:1атсжу)
нараховується пеня у розмірі rюлвійної 06J1ікової ставки І Іаніона.r1ь11оr·о банку
України за кожний день прострочення платежу.

З.9 Конпи, які сплачені наперед, не підлягають індексації.

З. І О У

ви1шдку відрахування

громадянина України з числа тих. хто

навчається на Кафедрі, у тому числі через небажання 11ро;ювжувати навчання,
кошти, які сплачені за військову підготовку, не повертаються.

4. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ,
ВІДІ>ОРУ НА НАВЧАННЯ, ВСТУПНИХ ВИПРОБУВЛІІh,
КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТЛ ЗЛРЛХУВЛІ-ІІІЯ ІІА НЛВ'-ІЛІ-ІІІЯ
Прийом заяв і документів, вілбір на 11авча1111я. вступні ви11робування.

4.1

конкурсний відбір та зарахування на навчання 11роволип>ся в такі строки:

Етапи вступної кампанії
--

-

-

-

-

----

------

-

---

Строки 11рове,~tс11ня

-----

Початок 11рийому документів вілбірковою

20

КОМІСІСЮ

Закінчення прийому заяв і документів

З

JІЮТОІ'О

2018

1 липня 2018

року

року

Доведення до ~сту11ників списків груп та розкладуl--;~- 2 тиж~~Г~іо но~-~~ку
вс2У!!1~и~випро§ува_!_~~---~ __________ __ __
____ ___[ вс~І)''І!І__І__~х ви11р~_буванh

~:~~~;1~~~;~~-'~~:;впних випробува:ь та кт1кур-с11и-~ 1--~2 кв~~\я8~~~~1и11ня
Формування та оприлюднення рейтингового

но

СІІІ1!~~у __

!

Зарахування на навчання

1

'1

'")О

- 9- серr111я _ 18

року

1

ло31 сср1111я 2018 року!

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІR
5.1

Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання 11роходити військову

підготовку, по;щють заяву 11а ім'я декана факуJ1ьтс1)' (лирсктора інституту)
ВНЗ, у якому вони здобувають відrювідний ступінь ви11юї освіти.
Ін1_1_1і категорії громадян України

-

на ЇІ\t'я голови відбіркової KOJ\ticiї.

5.2 Заява вступника повинна містити такі відомості:
прізви1_це, ім'я та по батькові~

7
номер

навчальної 1·рупи,

назва

факультету

здобуває вищу освіту, форма навчання

та

ВНЗ, у

якоJ\·tу особа

- очна (денна, вечірня) або заочна

(дистанційна);

інформація про здобутий особою або той, 1цо здобувається, сту11інь
ви1цої осв1ти, rш1узь знань, с11е1tіальність та снеціалізацію~

J\ютившtія щодо прохо;tження військової нілготовки та його ·юбон'яза1111я
нро виконання вимо1·, що ставляться ло 1·ромалян України 11іл час 11рохолжс11ня

військової 11ідготовки.

5.3

Після r~ідписання заяви лека110J\,1 факу11ьтс1)' (лирсктором інституту)

громадяни надають ло відбіркової комісії встановлений 11среJІік локумснтів. а
саме:
r11дписану заяву;

копію паспорта громадянина України (стор. l ,2,3, l l )~
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного колу;

копію приписного свідоцтва (крім осіб жіночої статі);
автобіографію складену власноруч;
фото 3х4 см

- 4

прим.

( КОJІІ>орові );

довідку з деканату (директорату) вро форму навчання та серслній бал
ус11ішності за 11оперсдні семестри навчання за

І ОО-бш11>1юю 111калою

·-·

лля

студент~ в;

копію липлома не нижче бакалавра та ;юлатка до 11ьо1·0

-

лля 1н111их

категорій громадян України;

оригінал ме;1ич1юї довілки військово-лікарс1>кої комісії 11ро 11р~·1;Lап1ісл>
до

військової

служби

(на;щсться

нісля

проходження

військово-:1ікарської

комісії).

5.4

Військовослужбовці

рядового,

сержантського

та

стар111и11с1>ко1·0

складу, які 11роходять військову службу за контрактом, до встшювлсно1·0

11. 5.3

цих Правил 11ереліку документів додають:
витяг з наказу командира (начальника) військової частини 11ро жнвіл на
проходження військової підготовки;
відомості 11ро підсумки індиві;1уальної 11ідготовки військовос:1уж601щя

за поточний період навчання, завірені кома11лиром (начальником) військової
частини, у якій вони проходять військову службу.

5.5
студентів

Декан

факультету

факультету

пілготонку на Кафедрі

(директор

(інституту),
КПІ

ім.

які

інституту)

виянш1и

ВІ ІЗ,

бажання

склалас

11ройти

с11исок

військову

Ігоря СікорськоІ'О, та 1юдас їх ректору на

затвердження. До сr1иску додаються заяви студентів 11ро їх бажання 11р0Ити
військову

11іл~·отовку

та

узагальнені

відомості

11ро

111дсумки

ск:1адан11я

студентами екзаменів за по11ередні курси навчання.
Затверджені ректорами ВНЗ списки здобувачів вищої освіти, їх ·заяви та

узагальнені

відомості

про

11ідсумки

складання

студентами

екза\tснів

·ш

попередні курси навчання направляються для розглялу до вілбіркової комісії
Кафедри КПІ ім. Ігоря Сікорсько1·0.

5.6

Придатність встуrrників до військової с11ужби за cтaito\'t ·щоров'я

визначається

військово-лікарськими

комісіями, які

11ранюють у військових

8
комісаріатах (військових частинах), про що зазначаєп>ся у медичн1и довід~tі.

Під час визначення придатності громадян України до нроходження військової
служби

військово-лікарські

КОІ\·tісії

керуються

вимогами

військо1ю-лікарс1>ку експертизу у Збройних Силах
наказом

Міністра оборони

України

вступникові
отримання

лля

проходження

нього

України, затвсрдже1101·0

14.08.2008 N~ 402 ("зі 31\tінами) та
України І 4.1 І .2008 р. ·за №~ l l 09115800.
військово-лікарської

видає вілбіркова комісія
ВІд

11ро

від

зареєстрованого у Міністерстві юсти11ії
Направлення

Положення

Кафедри

встановленого

п.п.

КІ

11
5.3 - 5.5

ім.

КОІ\·tісії

кож"Іюму

І.Сікорсько1·0 11ісJ1я

цих

І Іравил

переліку

документ~ в.

5.7

Наявність зазначених у

11.r1. 5.3 - 5.5

цих Правил локуr·лентів та

позитивний

висновок військово-лікарської комісії с 11ідставою для лоr1уску

вступників

до

вступників до
комісією

складання

складання

кафедри

вступних

вступних

війчськової

ви11робувань.

випробувань

прідготовки

КПІ

Рішення

приймається
ім.

І 1·оря

11ро

:юпуск

відбірковою

Сікорського

та

оформляється протоколом.
ВСТУПНІ ВИІІРОБУВЛІІІІЯ

6.

6.1

Розподіл вступників на 1~ру1ш здійснюється вілповідно ло обраної

ними військово-облікової с11еціальності.

6.2

С11иски учасників конкурсного відбору кожної груr1и 11і;t11исуюп>ся

секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. За-значені списки та
розю1ад вступних випробувань доводиться JIO вступників не 11ізніше ніж· за

2

тижні до їх початку.

б.З Під час проходження вступних випробувань всту11ник rювинен мати

при собі паспорт громадянина України та приписне сві;юцтво або військовий
квиток (для осіб чоловічої статі). Без наявності .зазначених локументів встушшки
до проходження вступних випробувань не допускаються.

6.4

Конкурсний відбір вступників включас:

.

.

.

.

он1нку ршня успшшосп навчання~

11рофесійний rІСИХОJЮІ'іЧНИЙ ві;tбір:

.

OltlHKY

.

ршня знанh

.. .
1 JtОІІрИ10ВНО1 ПІ}tІ'ОТОВКН:

оцінку рівня фізичної пілготовлсності.

6.5 Рівень успішності навчання злобувача вищої освіти оцінюстhся в
балах за резуm>татами складання

ним

11ідсумкоrюго контролю у

ВІ ІЗ -за

семестри, які нсрелують початку військової підготовки, та виз11ачасп>ся як

середнє

арифметичне

оцінок, переведених у

Рівень

значення

всіх

отриманих

1лобувачсм

вищої освпи

1ОО-бальну шкш1у.

результатів

завершення

навчання

1·рома;~ян,

які

вже

маютh

ступінь ви1цої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначасгься як

середнє

арифметичне

значення

всіх

отриманих

1·ромадяни11ом

оцінок

із

додатка до документа про ви1ну освіту, псревелсних у 100-баJІІ>ІІУ 111ка;1у.

Переведення у 1ОО-бальну 111калу -з;tійснюсться вілповід1ю ло Систс!\1И

неревслення оцінок з навчальних лисни11лін у

1ОО-ба.111)11у 111калу (табп. І).

9
Табли11я

С11стема

.v І 00-баJІІ>ІІУ" шкал\'.

переведеш1я оні11ок з 11ав1.шльш1х дисн1111лі11
--

г

___()_1-~ І~Ка_у 2-б~J-~~-j Й__І:!-_!~'!J~-

Оцінка у І ОО-бал1)11ій 111ка:1і

---· _______ З~раховано_____ _
___ Оці!!}{~ 4-бальній шкалі
____ ·--~ід~J_нн9_1?_)______ ---~----·
___ -~Добре (4) __________ _
_-------------- -~~J00.~~~ 1 ~<?_QJ_ ______________ _
Оцінка за шкалою
ECTS
------------

А

f-------- -----·---

75

__01_~ _І_! К'!_ у_ _!QО-б~1ь~!~1
90-1 оо
75-89
60-74

---··-~

----- .. ~----

в
------------~----------------

-~-

----

-~---------

85-89
75-84
66-74
60-65

--------

[)

б.б

-

Професійний

відповідно ;ю

--- ----

- --

_ _L__

психологічний

відбір

вимог Інструкції з ор1·аніза11ії та

психолопчного

відбору

кандидат1н

на

---

---~-----

с
Е

--

Оцінка
v 1ОО-бальній111калі
- ------.,, --- ··90-1 оо ------

---

------~

І_І_І_І{аJІ і

1·ромаля11

'3Ліі1с11юсться

11ровслсння

щюфссій1ю1·0

навчання

у

вищих

військових

навчальних закладах та військових навчальних пілрозлілах вищих навчальних

закладів,

No
№

затвердженої наказом

355, зареєстрованої
893/16909.
Проведення

в

Міністра оборони

Міністсрстні

r1рофесійного

юстиції

психологічного

України

віл

09.07.2009
22.09.2009 за

України
відбору

rюклаласться

на

підкомісію з професійного психологічного вілбору.

б.б. І

Професійний

психологічний

відбір

бюуст1>ся

на

оні1щі

індиві;tуальних психологічних якостей і с системою 'Захолів, що с11рямова11і на
ниявлення осіб, які за своїми психофізішю1·ічниJ\1и якостЯ!\Нf та ·~дібностями
найбіл 1,1не від110відают1, вимогам військової

б.6.2
рівня

Онінка

індивідуальних

нервово-психічної

стійкості

Індиві;tуаm>ні

11сихоло1·ічні

професійний

нсихологічний

якості

11 ілготовки.

психологічних
та

он1нку

вступників

відбір''

або

якостей

вк~1ючас 011і11ку

с11ромож11остt

оні11юються

-~не

11рой11юв

навчатися.

як

··11рой11юв

11рофссійний

психологічний відбір".

б.б.З Вступники, у яких при тестуванні інливілуальних психологічних
·~

•

• ~

•

•

•

І':"

якостеи виявлена нервово-псих1чна 11сст1июсть, а також л, яю наораJ1и :\'1сн111с

35 балів за методикою спроможності до навчання (максимш1ьна онінка
спроможності вступників становить 70 балів), вважаються такими. що не
пройшли
ВСТУП

11рофссійний

психологічний

відбір, та виключаються

11 И КІВ.

і3 сr1исків

Рішення щодо таких осіб приймасться вілбірковою комісісю кафслри
військової 11ідготовки КПІ ім. І1·оря Сікорсько1·0 1а 11ро1юзинісю r1i.:iкoJ\1iciї -з
професійного нсихологічноr·о відбору та оформляrт1>ся щютокшюм.

10
Оцінка

6.7

ршня

знань

з

доr1ризовної

11щ1·отовки

нро1юдитhся

11ідком1с1сю з онінки засвоєння доr1ризовної пілготовки громадян.

6.7.1

Для

оцінки

засвоєння

11рограми

;1011р~повної

11ілппонки

прово11итhся тестування громадян (крім військовослужбо1щів). яке скла;tастhся
з

5

теоретичних

завдань у

письмовій

формі

та

·з

·завлш1h

5

11рактич1101·0

виконання нормативів (прийомів).

Кількість

балів

за

кожне

максимаЛhІШ кіт>кістh балів

50

--

завдання

тестування

скла11ас

ІО

балів,

І ОО. Ті, хто під час тестування отримав ме11111е

балів, виключаються із списків кандидатін на зарахування лля прохолження

нійськової під1·отовки.

Рішення щодо таких осіб приймається відбірковою комісісю кафедри
військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського за проrюзицісю пілко!\1ісії з
оцінки допризовної підготовки громадян та оформлясться протоколом.
Зміст питань, за якими оцінюється 1асвоп1ня теоретичної та практичної

частини лопризовної нідготовки,

не можутh вихолити

за рамки

нроr·рами

предмету ""Захист Вітчизни" для засалh1юосвіт11іх навчшrьних ·зающдів.

6.7.2

Теоретична

частина оцінюється

·за

результатами

тестування

за

наступними роздшами:

військово-гуманітарна 11ідготовка

нерсвірясться зріз знань-~ історії

-

України та Збройних Сил України, знання законін, які рсr·ламснтуютh службу і1

Збройних Силах України, та статутів Збройних Сил України~

.

вогнева пщготовка

.

-

.

включає теоретичн1 знання з тактико-тсх111ч11их

характеристик і устрою стрілецької зброї, ручних гранат та положенh курсу

стрільб;

тактична 11ідготовка

-

охоплює розділи ос1ювних вилів бою та Ш\tі~ІІ>

діяти в наступі та обороні у складі відлілення~
основи

нійськової

топографії

rrереніряється

-

зріз

зна11h

щодо

основних положень оріснтування на місцевості та знання термшш з нійськової
топографії.

6.7.3

Перевірка

11рактич1101

частини

ви11робува1111я

·з

;ю11риJов11ої

підготовки складається з виконання 11риЙО!\·1ів стройової нілготовки. I fi)t час
складання підлягають оцінці п'ять основних стройових 11рийо!\1ів. а са:\1с:
стройове положення. стройовий крок~

вихід 3і строю та повернення в стрій~

. .

.

повороти на м1сш та ПІJL час руху~

виконання військового нітання;

підхі;1 до начальника та відхід від нього.

6.7.4 Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюсться:
у десять балів, яюцо прийом виконаний чітко, без напруги, ш1евнено

та в суворій ві;щовідності з вимогами Стройового статуту ЗСУ~
у вісім балів, якщо нрийом виконаний чітко, без 11аr1руп1. вітювілно
до вимог Стройоноr·о статуту ЗСУ. але 11ри ІLhому була )ЮJ1ущена хоча б олна
rюмилка~

у

шість

балія,

якщо

11рийом

виконаний

вілrюнілно

:ю

ви!\101·

Стройоного статуту ЗСУ, але недостат111>0 чпко, з 11аr1ругою та 11ри його
ни конанні бу ла д.ОІ 1у1нена 0;1на rюм ил ка~

І І

у чотири бали, як1_цо 11рийом никонш1ий 11с за статутом або ;ю11у1нено
дві та більше помилок.

6.7.5 Для

війсhковослужбонців

заміст~>

оцінки

·засвоп1ня

11рограми

допризовної пію·отовки враховуютhся резулhтати їх і11ливілуаль1юї 11іппповкн
за

поточний

(попередній)

11еріод

навчання,

1но

11адшотhся

команлиром

(началhником) військової частини, в якій вони 11рохолять військову сJ1ужбу.
Ріве1-11>

результатів

оцінюється в балах і

індивідуальної

гtідготовки

військовослужбовців

визначається як середнє арифметичне значення всіх

отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених відповідно до Системи

переведення оцінок з навчальних дисци11лін у І ОО- бал1>ну 111калу (табл. І).

Оцінка

6.8

рівня

фізичної

підготош1еності

1·ромадя11

11роводиться

підкомісією з оцінки рівня фізичної підготовки ві;tбіркової комісії кафедри
військової підготовки.

6.8. І

Оцінка

результатами

фізичної

11рактично1·0

нормативів,

30.12.2009
(табл. 2.)

рш11я

виконання

затверджених

N~

685

11ію·отовлс1юсті

наказом

фі·шчних

ви·значастhся

за

віл110ві;11ю

;ю

України

віл

в11рав,

Міністерства

оборони

«Про затвердження Настанови ·з фізичної 11ід1·отовки у ЗСУ»

Виr1робування проводиться за тр1,ома фізичними в11рава:v1и:
дJІЯ осіб чоловічої статі

-

бі1· на І ОО м, пілтя1·ува1111я на персКJ1алин1,

біг на І ООО м;

для осіб жіночої статі
на

1000

-

біг на І ОО м, комплексна силова в11рава, бі1·

м.

Табли1tя

2

І-Іормап1в11 для в1в11аче1111я 11івня фі:шч11ої під1·отовк11 всту111111ків
-- ----

-~--.

-

-----

Фізичні ш1рави лля осіб чол_овічої статі

-~--)J~~C~J_!_~
Оцінка

---·

Підтягування на
-~~Q~K}_!_~~J;l_!il

=-І Іа_~-при_Т!Ііст1)

І>іг на І ОО м

_

~-----

9
8
7
----------------··

- - - - - - - - - ----------- -·

15,0
-15,4
16,2

---~

---

3,55
4,05
4,30

Фізи_~1~_1l!_з!!Рав~ ;~ля __0_сіб. жі_!~()LІО}~~тат! __

=-~НаСиJіХ--~ -~ спритн~~-~~
Оцінка

І)і1· на І ООО м
_

хв., сек

------------

----------~

..,

_)

сек.

ll(;l вихривалістh

І,
1

Разів

5
4

І

Комплексна силова

Біг на І ОО м

н'!_!~и1в_ивалі5ть

Біг на І ООО

;..1

·-· __І}!~~~ ·------ .
Разів

5

36

4

32
28

----

3

____ j

сек.

17,0
І 7.6
18,8

хв., сек

4.30
4.45
5.15

6.8.2 Усі фізичні вправи приймаються в о;tин JtСІІІ>. )~ля їх никонан11я

12
надасться

оюш

спроба.

І Іовторне

виконання

фі3ич11их

вr1рав

l\tстою

1

підвищення оцінки рівня фізичної 11ідготовки всту1111иків не ;юзволясл>ся.

6.8.3 Оцінка рівня фізичної нідготовлс1юсті канлилатів .ПJІЯ 11рохолжс1111я
військової

пілготовки

отриманих

ними

за

з

числа

1tивілhної

виконання

всіх

мололі,

11ризначених

складається
лля

оцінок,

3

r1срсвірки

внрав.

визначається:

•'відмінно"

-

якщо половина і більше оні нок ""віЛJ\·tінно" ре11па

"добре"

-

решта

"задовільно";

-

""лобрс'':

якщо половина і більше оцінок не нижче ''лобре".

"задовільно''
оцінок

-

якщо більше половини онінок "'задовільно", за відсутності

-

"незадовільно",

або

одна

оцінка

"неза;ювіJІІ>І·ю"

крім

в11рави

на

витривалість, 11ри наявності однісї онінки не нижче ·";юбрс''.

Рівень фі·шчної 11ід1·отовле11ості ка~щилатів JtJІЯ 11рохолжсн11я військової
підготовки оці нюсться як ·"зараховано" або '"11е3арахова110 ". Канлилати, рі вен h
фізичної підготовленості яких оцінено на '"відJ\·tінно'', ·'лобре", ""за;ювіJ1ь1ю"
отримують за випробування оцінку

"'·шраховано''. У разі отримання онінки

·"нсзараховано'' громаляни викточаються зі с11исків канли,;tатів на ·шрахування
для

проходження

військової 11ід~·отовки.

Рі11_1сння

вілбіркової комісії що.но

таких 1·ромадя11 оформлюється окремим 11ротоколом.

Апеляції

6.9
проведені

громадян

відбірковою

на

комісією,

результати
розглядає

вступних

виІJробувань,

апеляційна

ком1с1я,

склал

11ю
та

порядок роботи якої затверджуються наказо!'л ректора.

Апсшщія r·ромалянина за результами випробуванh 1ювин11а 1юлаватися в
день проведення усного випробування а з письмового

випробування

не

пізніше наступного робочого дня після оголо111ення оцінки за винробування.
Долаткове

опитування

вступникш

IIIJt

час

ро-зглялу

апеля1111

не

допускається.

7.
За

7.1.

ЗЛРАХУВЛНІІЯ по~зл КОНКУРСОМ

умови

зараховуються

на

110зитивного

навчання

поза

складання

конкурсом

вступних

всту11ники,

1цо

ви11робува11h
7\·шють

досшд

бойових дій, участі в миротворчих операціях та ЛТО. що підтверджусться
відповідними документами.

8.

ПРАВО НА 11ЕРІ1ІОЧЕРГОВЕ ЗЛРЛХУВЛНІІЯ

8. І Право на першочергове зарахування для ЩJохолження військової
підготовки мають вступники, які:

відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту'' належать до членів сімей ветеранів війни, у TO\·ty числі і
учасників

бойових

територіальну

лій,

нілісність

які

захищали

України

і

брали

незалежність,

суверенітет

бе·шосерелню

учасп)

в

та

ЛТО,

забезr1ечен ні їі 11ровсден 11я, перебуваючи бе31 юсерс1111 ьо в районах ЛТО, а
також нра~tівники пію1рисмств, установ. ор1·а11іза11ій. які ·шлучалися та брали
безпосередню участь в АТО в районах "й 11ровеле1111я у 110рялку, встанош1с1t0Г\1у
законодавством~

від1ювідно ло Закону України

··r Іро

соніальний і 11равовий ·захист

13
військовослужбовців та чJ1снів їх сімей" ма~отh такс 11раво 11р11 встуr1і ;ю в1111tих
військових навчальних закладів та військових 1швчаm)11их 11ідро1ділів вищих
навчальних заклащв~

мають таке 11раво в інших випадках, передбачених законо;щвством.

9.

ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ

РЕЙ'ТИНГОВОГО СПИСКУ

9.1 Сума балів, яку набрав громадянин за результатами ви11робува11h та
оцінка рівня ус11ішності навчання у Bf 13 (середній бал ус11ішності 3а 11011срсл11і
семестри навчання за І ОО-бальною шкалою

-

для студентів або середній бал

додатку до диплому про ви1цу освіту), складає його конкурсний бал.

За

резулhтатаі\·tи

конкурсного

балу

;щя

кожної

війсhково-06:1ікової

спеціальності складається рейтиш·овий список всту11ннкі в.
Рейтинговий список впорядковується:

9.2

з урахуванням права на 'Зарахування 1ю·за ко11курсо1\1 11ри ІІ(Лип1нному

склаланні вступних виrrробувань~
за кілhкістю балів віл більшого до мсн1_1юго~
з

урахуванням

конкурсному балі

9.3

-

права

на

псрнючергове

зарахування

нри

олнаковому

у порядку ви1_цого балу з допризовної 11ідготовки.

У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім'я, та по батькові вступника~
шдстави для зарахування ноза конкурсом та 11ершочсргового зарахування~

конкурсний бал та всі його складові.

9.4

Рейтинговий список розглядається та затвсрджусться

відбіркової комісії,
ро3ГJІяду

та

про

затвердження

що складається
ВІН

вілповідний

111;tписусться

1·0Jювою,

на 1асіла1111і

11ротокол.
секретарем

І Ііс:1я
та

йо1·0

членами

відбіркової комісії.

9.5

Рейтингові

списки

всту1111икш

011рилюлнюються

ІІІЛЯХОМ

ІХ

розміщення на інформаційних стенлах відбіркової комісії та на веб-11орта:1і
кафслри військової пілготовки КПІ ім. Ігоря Сікорсько1·0.

10. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ДЛЯ
ГІРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОRОЇ ПІДГОТОВКИ
10.1 Зарахування вступників лля прохолжсння військової r1іл1-о-rовки
здійснюється за результатами конкурсного відбору та 11роводиться на 11ідставі
протоколу засідання відбіркової комісії наказом ректора.

11. ДОДАТКОВЕ

11.1

ЗАРАХУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ

Зараховані на війсhкову r1ілготовку 1·ро!\·ШJtя11и, які бе·~ rюважних

причин не приступиJІИ до занять або не 11ідr1исали "ротя1·ом 20 ліб віл їх 110чатку
контракт 11ро військову 11іщ·отош<у, ві;tраховуються з чисJш осіб, які навчаються.
На

звіJ1ь11ені

громадян,

які

місця

може

ус11ішно

провалитися

склали

;ю;щтковс

вступні

зарахува1{11я

ви11робува1111я

і

с

·ш

кm1курсо1\1

11асту1111ими

в

рейтинговому сr1иску, за умови уклалання у ви'31шчс11ий строк контракту нро

військову під1·отовку.

14
11.2
п tJLготов ку

Матсріа11и провсл.с 1111я ко11курс11ого в і л.бор у 1 · ромаля1 1 11а війсhков у

збс рі гают hся

до

за вс р 111 е 1111 я

11 и м и

1t1 c1 11 Ї J lГОто в ки. Р обот и
гро1'.JаltЯІІ, я к і 11 е з а рахова ні н а н ав 1 ~а 1111я, 16срігают1,ся 1 1 р отяго 1 ол 1ю1 ·0 року,
П О ТІМ З ІІИІІt )'ІОТ І> СЯ вста1ювле11им І ІОрЯJLКОі\,І.

Завідувач

кафеJLри

0.0. Царснок

