Додаток 9
до Правил прийому до
Академії Державної пенітенціарної служби
ПРАВИЛА
конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки
за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби у 2022 році
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Кафедра військової підготовки (далі – кафедра) Академії Державної
пенітенціарної служби (далі – Академія) є структурним підрозділом Академії, що
проводить на добровільних засадах за кошти фізичних (юридичних) осіб військову
підготовку громадян України (далі – громадяни) чоловічої та жіночої статі за програмою
підготовки офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності «Бойове застосування
механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів».
1.2. Кафедра надає освітні послуги відповідно до положень постанови Кабінету
Міністрів України від 01.02.2012 № 48 «Про затвердження Порядку проведення військової
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами),
спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від
15.08.2018 № 910/412 «Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи
закладів вищої освіти» та від 18.06.2019 № 316/833 «Про внесення змін до Інструкції про
організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів
запасу».
1.3. Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил
України (далі – ЗС України) та інших військових формувань 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 ЗС України та інших військових формувань, а також
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.
1.4. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі
Академії та військових частин ЗС України протягом 2-ох років навчання, як правило, один
навчальний день на тиждень у суботу (методом проведення «військового дня») у формі
навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, підсумкового навчального
збору, контрольних заходів.
1.5. Порядок організації та проведення військової підготовки з громадянами, які
здобувають вищу освіту в інших закладах вищої освіти (далі – ЗВО), передбачається
відповідним договором між Академією та ЗВО, а також відповідним контрактом, який
укладається між громадянином, який зарахований для проходження військової підготовки
на кафедрі Академії та ректором Академії. Предметом такого контракту є надання
Академією освітніх послуг громадянину в проведенні військової підготовки за
відповідною військово-обліковою спеціальністю.
1.6. Громадянам, які здобули вищу освіту за освітньо-професійним рівнем не нижче
бакалавра, пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів
запасу, склали встановлені іспити та атестовані до офіцерського складу, присвоюється
первинне військове звання молодший лейтенант запасу.

ІІ. УМОВИ ВСТУПУ
2.1 До участі у конкурсному відборі допускаються громадяни, які мають або
здобувають освітньо-професійний рівень вищої освіти не нижче бакалавра всіх форм
навчання, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими
якостями.
2.2. Зарахування громадян, які здобувають освітньо-професійний рівень вищої
освіти бакалавр, до числа кандидатів для проходження конкурсного відбору, здійснюється
після закінчення першого (для курсантів Академії) або другого (для студентів Академії та
інших ЗВО) курсу навчання в Академії (іншому ЗВО).
2.3. Зарахування громадян для проходження військової підготовки на кафедрі
здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військоволікарськими комісіями.
2.4. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку,
подають заяву на ім'я начальника факультету Академії (декана факультету ЗВО, у якому
вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти), заяву про бажання проходити
військову підготовку, 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 (Додаток 2).
Затверджені ректором Академії (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
кафедри Академії. Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку
не включаються (Додаток 6).
Громадяни, які вже мають освітньо-професійний рівень вищої освіти не нижче
бакалавра та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім'я
голови відбіркової комісії кафедри разом із копіями посвідчення про приписку до
призовної дільниці (для осіб чоловічої статі), першої сторінки паспорта громадянина
України, документа про вищу освіту та додатка до нього (Додаток 5).
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 (Додаток 2).
2.4. Стан здоров’я громадян, які виявили бажання проходити військову підготовку,
визначається на підставі:
- особи чоловічої статі: результатів медичного огляду військово-лікарськими
комісіями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації) з оформленням
довідки за формою № 4 (Додаток 3).
- особи жіночої статі: результатів медичного огляду військово-лікарськими
комісіями районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки за місцем проживання (навчання) з оформленням довідки за формою № 4
(Додаток 3).
Медичний огляд громадян військово-лікарськими комісіями районних (міських)
територіальних центрів комплектування та соціальної підтри проводиться на підставі
направлення від кафедри Академії (Додаток 4).

ІІІ. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
3.1. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка
призначається наказом ректора Академії.
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 та військово-облікової
спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу на кафедрі.
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 Академії
(Додаток 1).
3.2. Під час проходження конкурсного відбору кандидат повинен мати при собі
паспорт громадянина України. Без наявності паспорта кандидат до конкурсного відбору
не допускається.
3.3. Конкурсний відбір кандидатів до проходження військової підготовки включає:
- оцінку рівня успішності навчання;
- професійний психологічний відбір;
- оцінку рівня засвоєння програми допризовної підготовки;
- оцінку рівня фізичної підготовки.
3.4. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за
результатами складання ним підсумкового контролю в Академії (інших 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.
3.5 Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають освітньопрофесійний рівень 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.
Перевід у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи переведення
оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу, визначеної наказом Міністерства
оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 «Про
затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу» (зі змінами).
3.6. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції з організації та
проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих
військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355.
Оцінка індивідуальних психологічних якостей громадянина проводиться у формі
тестування на ПЕОМ, облаштованих спеціалізованим програмним забезпеченням і
включає оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися за
програмою підготовки офіцерів запасу.
Індивідуальні психологічні якості громадянина оцінюються як «пройшов
професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний психологічний відбір».
Громадяни, в яких під час тестування індивідуальних психологічних якостей
виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, що не відповідають встановленим
критеріям спроможності кандидатів до навчання за методикою спроможності до навчання,
вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір та із числа
кандидатів для проходження військової підготовки на кафедрі Академії відраховуються.

3.7. Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється за результатами тестування,
що складається з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина тестування
складається з 5 завдань, що виконуються у письмовій формі за наступними розділами:
І – військово-гуманітарна підготовка – перевіряються знання з історії України та
її ЗС, знання законів, які регламентують проходження служби у ЗС України;
ІІ – статути ЗС України – в обсязі програми допризовної підготовки, що вивчається
в загальноосвітньому навчальному закладі;
ІІІ – вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької
зброї, ручних гранат та положень курсу стрільб;
ІV – тактична підготовка та основи військової топографії (охоплює розділи
основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні, положень орієнтування на
місцевості та знання термінів з військової топографії);
V – військово-медична підготовка, основи цивільного захисту – перевіряється зріз
знань щодо основних термінів і визначень з військово-медичної підготовки та основ
цивільного захисту населення.
Усі питання не виходять за межі змісту підручника «Захист Вітчизни» для
загальноосвітніх навчальних закладів. Учасникам конкурсного відбору надається
можливість обрати правильний варіант відповіді з трьох, заданих у тестах з кожного
розділу. Кількість балів за кожне завдання тестування складає 10 балів, максимальна
кількість балів – 50.
Практична частина випробування з допризовної підготовки складається з виконання
5 завдань практичного виконання прийомів стройової підготовки на плацу. Під час
перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових прийомів, а саме:
1) стройове положення, вихід зі строю та повернення в стрій;
2) повороти на місці;
3) повороти під час руху;
4) стройовий крок;
5) підхід до начальника та відхід від нього.
Перед початком оцінювання кандидатів на навчання перевіряється їх зовнішній
вигляд.
Якщо громадянин має неохайний зовнішній вигляд (неголений, нестрижений,
пошкоджений або брудний одяг), загальна оцінка знижується на 5 балів.
Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:
- 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту ЗС
України, чітко, впевнено, красиво;
- 8 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту ЗС
України, але недостатньо чітко, з напруженням;
- 5 балів, якщо прийом в цілому виконаний відповідно до вимог Стройового статуту
ЗС України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;
- 0 балів, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені дві
й більше помилки.
Максимальний бал за практичну частину становить – 50 балів.
Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та
практичного виконання вступного випробування становить 10 балів, сумарна
максимальна кількість балів – 100.
Особа вважається такою, що пройшла конкурсний відбір, якщо під час складання
випробувань з допризовної підготовки сума балів за дві частини (теоретичну та
практичну) становить 50 і більше балів. Громадяни, які під час тестування набрали
менше 50 % (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються зі списків
кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
3.8. Рівень фізичної підготовки кандидатів для проходження військової підготовки
проводиться за наявності висновку посадової особи медичного підрозділу ЗВО, в якому
навчається здобувач (дільничного терапевту за місцем проживання для громадян, які
мають відповідний освітньо-професійний рівень вищої освіти) про відсутність

протипоказань до фізичної підготовки за станом здоров’я і визначається за результатами
практичного виконання фізичних вправ і їх оцінки, відповідно до вимог Тимчасової
настанови з фізичної підготовки в ЗС України, затвердженої наказом начальника
Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України від 11.02.2014 р. № 35
(Додаток 8).
Випробування проводиться за трьома вправами:
- біг на 100 м, підтягування на перекладині, біг на 3 (1) км. (для осіб чоловічої
статі);
- біг на 100 м, комплексна силова вправа, біг на 1 км. (для осіб жіночої статі).
У кожній вправі існує мінімальний пороговий рівень. Усі вправи, призначені для
перевірки, виконуються протягом одного дня згідно з розкладом. Для виконання вправ
надається одна спроба. В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто
перевіряє, може дозволити виконати вправу повторно. У цьому випадку вправа
оцінюється не вище порогового рівня. Повторне виконання фізичних вправ із метою
підвищення оцінки не дозволяється.
Під час перевірки вправи виконуються в послідовності: вправи на швидкість, силові
вправи, вправи на загальну витривалість. В окремих випадках за рішенням того, хто
перевіряє, послідовність виконання вправ може бути змінена.
Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «зараховано» або
«незараховано». Для отримання оцінки «зараховано» кандидату на зарахування необхідно
набрати суму від 35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів.
У разі отримання оцінки «незараховано» громадяни виключаються зі списків
кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
Під час конкурсного відбору з фізичної підготовки учасник конкурсного відбору
повинен пред’явити паспорт громадянина України перед виконанням кожної контрольної
вправи.
3.9. За результатами вступних випробувань, з урахуванням результатів
професійного психологічного відбору, рівня фізичної підготовки та медичного огляду,
складається рейтинг вступника, який оформлюється відбірковою комісією окремим
протоколом з висновками:
«рекомендовано до зарахування» або
«не рекомендовано до зарахування» для проходження військової підготовки.
Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних
стендах конкурсної комісії та на Web-сторінці Академії ДПтС.
3.10. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
здійснюється наказом ректора Академії на підставі протоколу засідання відбіркової
комісії.
Відповідно до Закону України від 22.10.1993 №3551-ХІІ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» громадяни, які належать до членів сімей учасників
бойових дій, ветеранів війни, інвалідів внаслідок війни, а також працівників підприємств,
установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в АТО/ООС, мають
право на першочергове зарахування для проходження військової підготовки на кафедрі
Академії.
Громадяни, які мають досвід бойових дій, участі у миротворчих операціях та АТО
(ООС), що підтверджується відповідними документами, зараховуються для проходження
військової підготовки поза конкурсом за умови позитивного проходження конкурсного
відбору та придатності за станом здоров’я до проходження військової підготовки.
Конкурсний відбір громадян закінчується не пізніше 30 липня 2022 року.
3.11. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджується ректором Академії. Рішення
апеляційної комісії оприлюднюються після проведення конкурсного відбору шляхом
розміщення на інформаційних стендах та веб-сторнці Академії. Апеляція громадян за
результатами усного випробування повинна подаватися в день проведення випробування,

а письмового випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення
оцінки за письмове випробування.
Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.
3.12. Громадяни, які зараховані для проходження військової підготовки на кафедрі
Академії, укладають з ректором Академії контракт в порядку, визначеному в спільному
наказі Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від
18.06.2019 № 316/833 «Про внесення змін до Інструкції про організацію військової
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу». Якщо
громадянин не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова підготовка
припиняється, і він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження
військової підготовки.
На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом, за умови
укладання контракту у визначений строк.
Оплата проводиться за весь період навчання на кафедрі або на початок кожного
семестру навчання рівними частинами.
З усіх питань щодо правил проведення конкурсного відбору та порядку
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі
Академії звертатись за адресою (зворотний зв'язок):
- для листування: 14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34 «Кафедра військової
підготовки Академії Державної пенітенціарної служби»;
- для відправки документації: НОВА ПОШТА, м. Чернігів, відділення
№ 15, секретарю конкурсної комісії КВП Академії ДПтС.

ДОДАТКИ
до правил конкурсного відбору громадян України для проходження
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на
кафедрі військової підготовки Академії ДПтС

Додаток 1
РОЗКЛАД
конкурсного відбору громадян України для зарахування
на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на
кафедрі військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби
у 2022 році

№
з/п

1

1.
2.

Назва ЗВО

2

Перевірка
Перевірка
документів,Допризовна
Професійнорівня
допризовна підготовка
психологічний
фізичної
Дата
підготовка (практика)
відбір
підготовки
(теорія)
час місце час місце час місце час місце
3

4

5

7

8

10

11

13

14

Академія Державної пенітенціарної
служби
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені
Т.Г. Шевченка

Примітка: У термінах проведення вступних випробувань можливі зміни, про що буде
доведено додатково за узгодженням з кожним ЗВО.
Вступні випробування для громадян, які з поважних причин не змогли пройти вступні
випробування у встановлені терміни (випускників технікумів, коледжів) проводяться «___»
20___ року на базі кафедри військової підготовки Академії ДПтС.

Завідувач кафедри військової підготовки

Додаток 2
Резолюція ректора ЗВО
(Не заперечую, або заперечую,
дата, підпис, печатка)

Декану факультету _________________
__________________________________
(назва факультету ЗВО)

__________________________________
(ПІБ декана факультету)

Студента ___________________________________________________________________
(ПІБ)

_____________________________________________________________________________
Форма навчання _______________________________________________________________
Факультет____________________________________________________________________
Навчальна група_______________________________________________________________
Спеціальність_________________________________________________________________
Прізвище_____________________________________________________________________
Ім’я__________________________________________________________________________
По батькові___________________________________________________________________
Дата народження_______________________________________________________________
Громадянство_________________________________________________________________
Місце реєстрації (за паспортом)__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса фактичного місця проживання_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Проходження військової служби _________________________________________________
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому перебуває на
військовому обліку_____________________________________________________________
Ідентифікаційний номер_________________________________________________________
Телефон дом.________________ моб._________________
Email:_______________________
Придатність до військової служби (за висновкам в медичній довідці)__________________
ЗАЯВА
Прошу Вас зарахувати мене кандидатом на участь у конкурсному відборі для
проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі
військової підготовки Академії Державної пенітенціарної служби.
Бажаю пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу тому,
що маю бажання реалізувати права громадянина України 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.
Зобов’язуюсь виконувати всі вимоги, що висуваються до студентів під час
проходження військової підготовки.
Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних кафедри
військової підготовки Академії ДПтС та Міністерства оборони України. Зі своїми
правами, що визначені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»
ознайомлений.
____________

____________

/дата, місяць, рік/

/особистий підпис/

______________
/ініціали, прізвище/

Додаток 3
КУТОВИЙ ШТАМП
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ЦЕНТРУ
КОМПЛЕКТУВАННЯ
ТА СОЦІАЛЬНОЇ
ПІДТРИМКИ

ДОВІДКА № _____

__________________________________________________________________
(військове звання, прізвище, ім’я, по батькові, рік народження)

__________________________________________________________________
(військова частина, яким військкоматом призваний у Збройні Сили України)

Пройшов медичний огляд у військово-лікарській комісії ____________
_______________________________________ «___» _________ 20___року
(назва територіального центру комплектування та соціальної підтримки)

Діагноз: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Постанова військово-лікарської комісії:
На підставі статті ______ графи _____ розкладу хвороб, графи _____
Таблиці додаткових вимог __________ (додатки № 1, 2, 3 до Положення про військоволікарську експертизу у Збройних силах України, затвердженого наказом Міністра оборони
України від 14.08.2008 № 402)
___________________________________________ до військової служби.
(вказати придатний(а) або не придатний(а))

Голова ВЛК _______________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Секретар ВЛК _____________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

Місцезнаходження комісії ___________________________________________
(вказати адресу)

Військовий комісар________ ________________________________________
(назва ТЦК та СП)
_______________ _________________________________
(підпис)

«___»_________20___року

(ініціали прізвище)

Додаток 4
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ

Військовому комісару

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ
СЛУЖБИ
КОД 07888543

/назва ТЦК та СП/

_________________________________________

«____» _____________ 20____ р.
№ ______________
14000, м. Чернігів,
вул. Гонча, 34

Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах
України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, прошу
визначити

ступінь

придатності

до

військової

служби

призовника

(громадянки)______________________________________
19___ року народження для проходження військової підготовки за програмою підготовки
офіцерів запасу.

Завідувач кафедри військової підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби ______________
(підпис)

Виконав Орленко С.М.
тел. 0462-62-83-15

______________
( П.І.Б.)

Додаток 5

Додаток 6
Зразок оформлення списку студентів ЗВО
СПИСОК
Студентів ______________________________________________________________________,
/назва ЗВО/

які рекомендуються до участі в конкурсному відборі для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу на
кафедрі військової підготовки Академії ДПтС в 2019 році.

№
з/п
1.
2.

Середній бал
Висновок лікаря
успішності за
Прізвище, ім`я,
Дата
Форма
Придатність до
про допуск до
Курс Факультет № групи
по батькові
народження
навчання військової служби попередні семестри фіз. підготовки за
станом здоров’я
За нац. школою
ЛИСЕНКО Олексій Петрович 15.05.98
2
ТЕСЕТ
ФМ-12
денна
придатний
92
допущений
ПЕТРОВ Іван Іванович
25.10.99
3
ЕЛІТ
ІТ-11
заочна
придатний
87
допущений
..............
Всього допущено
2(два) _______
/підпис/
____
Разом: 2 (два) студенти
_______________
___
/ініціали,
прізвище/

Ректор ЗВО

________
( підпис)

МП.
“____” ______________ 20__ р.

_______________
(ініціали та прізвище)

Додаток 7
Зразок супроводжувального листа

Кутовий штамп ЗВО
Вих. № __ від ______
(або фірмений бланк)

Завідувачу кафедри
військової підготовки Академії Державної
пенітенціарної служби
___________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Шановний Миколо Миколайовичу!
Надсилаємо на Вашу адресу списки студентів (назва ЗВО) денної форми навчання,
які за своїм станом здоров’я, моральними та діловими якостями рекомендуються
керівництвом університету (інституту) для участі в конкурсному відборі для зарахування
на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедру військової підготовки
Академії Державної пенітенціарної служби в 2021 році.
Додаток: Список студентів (назва ЗВО), які рекомендовані для участі в
конкурсному відборі для зарахування на проходження військової підготовки за
програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Академії
Державної пенітенціарної служби в 2021 році, примірник 1, на ___ аркушах.
З повагою
ректор ____________________________________________________________
(назва закладу вищої освіти)
_________________
(підпис)

_____________ _______
(ініціали, прізвище)

Додаток 8
НОРМАТИВИ
(додаток 19 до ТНФП-2014, Наказ НГШ ЗС України від 11.02.14 №35)
Кандидати із числа курсантів та студентів ВНЗ,
які готуються за програмою підготовки офіцерів запасу

Біг на 3 км

Комплексна
силова вправа

Біг на 100 м

Біг на 1 км

№ 14

№ 10

разів

сек.

хв., сек.

хв., сек.

разів

сек.

хв., сек.

3,50
3,52
3,54
3,55
3,58
4,00
4,03
4,06
4,09
4,12
4,15
4,18
4,21
4,24
4,27
4,30*

12,30
12,32
12,35
12,40
12,45
12,50
12,55
13,00
13,05
13,10
13,15
13,20
13,25
13,30
13,35
13,40*

16,8
16,9
17,0
17,1
17,2
17,4
17,6
17,8
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
19,0

4,30
4,33
4,36
4,39
4,45
4,42
4,48
4,51
4,54
4,57
5,00
5,03
5,06
5,09
5,12
5,15*

Нижче за результат – 5,15 с
– «не залік»

14,00
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,2
15,4
15,6
15,8
15,9
16,0
16,1

30
29
28
27
26*

Нижче за результат –
26 разів – «не залік»

10
9
8
7
6
5*

впр. №8)

№7

Біг на 1 км

№8

Біг на 100 м

№ 10

Нижче за результат – 13,40 с
– «не залік»

(виконується у разі
неможливості виконати

Підтягування на
перекладині

№ 14

Нижче за результат – 4,30 с
– «не залік»

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Особи жіночої статі

№3

Нижче за результат – 5 разів
– «не залік»

Бали

Чоловіки

Примітка: * - пороговий рівень за виконання вправи;
- виділені результати – мінімальна кількість балів для отримання оцінки «залік»;
- вправа №7: 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. Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови виконання
мінімуму: у першій частині 15 повторень, у другій 5.

