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I. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА у 2014 році 
 

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра) 
 

Провадження освітньої діяльності у Військовому інституті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Військовий 

інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 08.11.2013 серія АЕ № 285106. 

Правила прийому до Військового інституту розроблені Приймальною 

комісією Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(далі – Приймальна комісія) відповідно до Закону України “Про військовий 

обов’язок і військову службу” (зі змінами), Положення про проходження 

громадянами України військової служби у Збройних Силах України, 

затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008 (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 № 226 “Про 

схвалення Основних напрямів реалізації державної політики щодо 

соціальних гарантій військовослужбовцям, які проходять військову службу 

за контрактом”, Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 

2014 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 29.10.2013 

№ 1510 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13.10.2013 за 

№ 1855/24387, Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони 

України від 14.04.1998 № 152 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 25.06.1998 за № 398/2838, й Правил прийому до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році.  

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Військовий інститут оголошує прийом на конкурсній основі на 

підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, 

напрямами підготовки і спеціальностями відповідно до ліцензії в межах 

ліцензованого обсягу. 

Військовий інститут здійснює навчання: 

за денною формою (схема навчання “5 років курсант”) для 

проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу в Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави, 

утворених відповідно до законів України; 

за заочною формою для здобуття базової вищої освіти за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра без відриву від військової служби осіб 

рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову 

службу за контрактом та продовжили строк військової служби за новим 

контрактом. 
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1.2. На денну форму навчання до Військового інституту приймаються за 

власним бажанням громадяни України, які мають повну загальну середню 

освіту, виявили бажання здобути вищу освіту, успішно пройшли вступні 

випробування та відповідають установленим вимогам проходження 

військової служби: 

особи із числа цивільної молоді віком від 17 до 21 року, в тому числі 

яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; 

 військовослужбовці та військовозобов’язані віком до 23 років, які не 

мають військових звань офіцерського складу. 

 1.3. На заочну форму навчання до Військового інституту приймаються 

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які 

проходять військову службу за контрактом та продовжили строк військової 

служби за новим контрактом, мають право навчатися без відриву від 

військової служби у вищих військових навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних закладів із метою здобуття базової 

вищої освіти за спеціальністю, не спорідненою з військово-обліковою 

спеціальністю, за окремим конкурсом на місця державного замовлення, що 

визначаються щороку Міністерством оборони України та Міністерством 

освіти і науки України. 

Особи жіночої статі приймаються на навчання до Військового 

інституту на напрями (спеціальності) підготовки, що визначаються щорічно 

наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 

України та відповідно до затверджених Міністром оборони України 

граничних показників. 

1.4. Після вступу до Військового інституту курсанти в індивідуальному 

порядку укладають контракт з Міністерством оборони України, від імені 

якого виступає начальник Військового інституту Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, про проходження військової служби 

(навчання). 

1.5. З курсантами укладається контракт про проходження військової 

служби на посадах офіцерського складу за контрактом строком на 5 років 

після закінчення навчання у Військовому інституті. 

1.6. При достроковому розірванні контракту на проходження 

військової служби у зв’язку з не бажанням продовжувати навчання або 

відрахуванням у зв’язку з порушенням військової дисципліни, а також при 

відмові від подальшого проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення Військового інституту, відповідно до 

чинного законодавства, курсанти відшкодовують витрати, пов’язані з їх 

утриманням у Військовому інституті. 

1.7. Особливості прийому до Військового інституту щодо підготовки 

громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах 

офіцерського складу, а також внесення/невнесення даних до Єдиної бази 

визначаються нормативно-правовими актами Міністерства оборони України, 

за погодженням з Міністерством освіти і науки України 
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2. ВІДБІР КАНДИДАТІВ 
 

2.1. Особи, які виявили бажання вступити до Військового інституту, 

повинні ознайомитись із правилами прийому до Військового інституту, 

наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію відповідного напряму 

(спеціальності) підготовки. 

Кандидати до вступу з числа цивільної молоді подають заяву до 

районного (міського) військкомату за місцем проживання до 17 липня 

2014 року, вступники з числа військовослужбовців строкової служби до 20 

липня 2014 року та військовослужбовців військової служби за контрактом 

до 14 липня 2014 року подають рапорт за командою. 

У заяві зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

рік, місяць і день народження; 

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону; 

назва військового навчального підрозділу вищого навчального закладу 

(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 

обраний напрям підготовки; 

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі 

оцінювання якості освіти; 

найменування відомства, в інтересах якого вступник бажає навчатися. 

До заяви додаються: 

автобіографія; 

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

і додатку до нього (випускники 2014 року подають довідку про поточну 

успішність); 

медичну довідку за формою 086-о або її копію; 

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см); 

копії документів, які відповідно до чинного законодавства 

встановлюють право на пільги при вступі до Військового інституту та вказані 

в Правилах прийому; 

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

три поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою 

проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де 

вступник перебуває на військовому обліку. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) 

військовим комісаріатом, до якого вони подаються, або в установленому 

законодавством порядку. 

У рапорті військовослужбовців військової служби за контрактом 

вказується: 

військове звання; 

прізвище, ім’я та по батькові; 
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займана посада; 

рік, місяць, день народження; 

здобутий рівень освіти; 

назва військового навчального підрозділу вищого навчального закладу 

(Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка); 

обраний напрям підготовки; 

наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського 

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів; 

перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була 

здійснена. 

До рапорту додається: 

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) та додатку до 

нього; 

автобіографія, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця 

проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової 

частини, де військовослужбовець військової служби за контрактом 

проходить службу; 

копія службової картки; 

копія свідоцтва про народження; 

копія паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації); 

шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, 

які завірені начальником штабу військової частини); 

довідка про проходження військової служби (витяг із послужного 

списку); 

копії документів, які відповідно до чинного законодавства 

встановлюють право на пільги при вступі до Військового інституту та вказані 

в Правилах прийому; 

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

три поштових конверти з марками. 

Усі копії документів мають бути завірені. 

Паспорт громадянина України, із зазначенням групи крові, військовий 

квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці, крім вступників із 

числа осіб жіночої статі), оригінал документа державного зразка про повну 

загальну середню освіту та додатку до нього, оригінали сертифікату 

(сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти і документів 

про надання права на пільги при вступі до Військового інституту подаються 

особисто вступником до відбіркової комісії після прибуття до Військового 
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інституту. 

2.2. У разі, якщо у військкоматі рознарядка для направлення до 

Військового інституту відсутня або вона вже виконана, вступник може, як 

виняток, до 22 липня 2014 року подати заяву на вступ та порушити 

клопотання на оформлення особової справи вступника безпосередньо 

начальнику Військового інституту. 

Документи кандидатів на навчання надаються військкоматами до 

відбіркової комісії Військового інституту не пізніше 22 липня 2014 року. 

Військовослужбовці строкової служби, які відібрані кандидатами на 

навчання до Військового інституту, направляються командирами військових 

частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться у Військовому інституті. 

Строк та місце прибуття військовослужбовців на навчальні збори вказується 

у виклику Військового інституту.  

2.3. Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог 

правил прийому, при відсутності відповідних документів в особових справах, 

повертаються до військкоматів (командирам військових частин, начальникам 

військових ліцеїв, начальникам ліцеїв із посиленою військово-фізичною 

підготовкою). 

2.4. Порядок роботи відбіркової комісії Військового інституту: з 

понеділка по п’ятницю – з 9-00 до 17-00, в суботу –  з 9-00 до 14-00. 19 

липня, 4 серпня, 7 серпня, 11 серпня 2014 року – з 9-00 до 18-00. У неділю 3 

та 10 серпня  2014  року –  з 9-00  до 14-00. 

Прийом заяв, особових справ та документів до відбіркової комісії 

Військового інституту на денну та заочну форми навчання починається 

11 липня і закінчується 18.00 24 липня 2014 року. Документи про пільги 

подаються вступниками тільки у вказаний термін. 

2.5. Кандидати на навчання за денною формою обов’язково подають 

сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами 

оцінювання знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 

до 200 балів) або документи про право брати участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Військовому 

інституті та складають вступні випробування, перелік яких наведено в 

таблиці 1. 

Кандидати на навчання за заочною формою подають сертифікати 

Українського центру оцінювання якості освіти з результатами оцінювання 

знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів) 

або складають вступні екзамени, перелік яких наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Перелік 

конкурсних предметів, 

статус предмета та 

мінімальна кількість балів 

для участі в конкурсі 

Перелік вступних випробувань 

1. 6.020303  

Філологія  

спеціальність – 

Переклад  

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Іноземна мова 

(англійська мова – 

профільний предмет) 

– 140 балів.  

3. Історія України 

або світова 

література 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

5. Іноземна мова (англійська мова – 
профільний предмет) – вступний екзамен 
для категорії осіб, вказаних у п. 2.7 абз.2; 
2.8.  

6. Історія України або світова література 
(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

2. 6.030102  

Психологія  

спеціальність – 

Психологія  

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Біологія 

(профільний предмет) 

– 140 балів.  

3. Історія України 

або іноземна мова 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

5. Біологія (профільний предмет) – 
вступний екзамен для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  

6. Історія України або іноземна мова 
(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  
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№ 

з/п 

Назва напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Перелік 

конкурсних предметів, 

статус предмета та 

мінімальна кількість балів 

для участі в конкурсі 

Перелік вступних випробувань 

3. 6.030104  

Політологія  

спеціальність – 

Політологія  

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Історія України 

(профільний предмет) 

– 130 балів.  

3. Іноземна мова або 

всесвітня історія 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

5. Історія України (профільний предмет) 
– вступний екзамен для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  

6. Іноземна мова або всесвітня історія 
(непрофільний        предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

4. 6.030204 

Міжнародна 

інформація 

спеціальність 

– Міжнародна 

інформація 

(денна форма 

навчання) 

1. Українська мова 

та література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Іноземна мова 

(англійська мова – 

профільний предмет)  

– 140 балів. 

2. Всесвітня історія 

або математика 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

 

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у п. 2.7 
абз.2; 2.8. 

5. Іноземна мова (англійська мова – 
профільний предмет) – вступний екзамен 
для категорії осіб, вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8. 

6. Всесвітня історія або математика 
(профільний предмет) – вступний екзамен – 
для категорії осіб, вказаних у                   
п. п. 2.7 абз.2; 2.8. 

5. 6.030301  

Журналістика  

спеціальність – 

Журналістика  

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(профільний предмет) 

– 140 балів.  

2. Іноземна мова 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

3. Творчий конкурс 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(профільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

5. Іноземна мова (непрофільний предмет) 
– вступний екзамен для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  

6. Творчий конкурс (непрофільний 
предмет) – вступний              екзамен – для 
категорії осіб, вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  
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№ 

з/п 

Назва напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Перелік 

конкурсних предметів, 

статус предмета та 

мінімальна кількість балів 

для участі в конкурсі 

Перелік вступних випробувань 

6. 6.030401  

Правознавство  

спеціальність – 

Правознавство 

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Історія України 

(профільний 

предмет) – 130 балів.  

3. Іноземна мова 

(англійська мова – 

непрофільний  

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8. 

5. Історія України (профільний предмет) – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  

6. Іноземна мова (англійська мова – 
непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8. 

7. 6.030508  

Фінанси і 

кредит  

спеціальність – 

Фінанси і 

кредит  

(денна форма 

навчання)  

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Математика 

(профільний 

предмет) – 140 балів.  

3. Історія України 

або географія 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали.  

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

5. Математика (профільний предмет) – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8.  

6. Історія України або географія 
(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8.  

8. 6.080101 

Геодезія, 

картографія та 

землеустрій 

спеціальність – 

Геоінформа-

ційні системи і 

технології 

(денна форма 

навчання) 

1. Українська мова та 

література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Математика 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

3. Географія 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

1. Оцінка рівня фізичної підготовленості. 
2. Психологічне обстеження. 
3. Медичний огляд військово-лікарською 

комісією. 
4. Українська мова та література 

(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у 
п. 2.7 абз.2; 2.8. 

5. Математика (профільний предмет) – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 абз.2; 2.8. 

6. Географія (профільний предмет)  – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. п. 2.7 абз.2; 2.8. 
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Таблиця 2 

№ 

з/п 

Назва напряму 

підготовки 

(спеціальності) 

Перелік 

конкурсних 

предметів, статус 

предмета та 

мінімальна кількість 

балів для участі в 

конкурсі 

Перелік вступних екзаменів 

1. 6.080101 

Геодезія, 

картографія  

та 

землеустрій 

 (заочна 

форма 

навчання) 

 

1. Українська мова 

та література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Математика 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

3. Географія 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

1. Українська мова та література 
(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у п. 2.7. 
абз. 3 

2. Математика (профільний предмет) – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 . абз. 3 
3. Географія (профільний предмет)  – 

вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7 . абз. 3 

2.  6.030508 

Фінанси і 

кредит 

(заочна 

форма 

навчання) 

1. Українська мова 

та література  

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

2. Математика 

(профільний предмет) 

– 140 балів. 

3. Географія або 

історія України 

(непрофільний 

предмет) – 124 бали. 

1. Українська мова та література 
(непрофільний предмет) – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних у п. 2.7. 
абз. 3 

2. Математика (профільний предмет) – 
вступний екзамен – для категорії осіб, 
вказаних у п. 2.7. абз. 3 

3. Географія або історія України 
(непрофільний предмет)  – вступний 
екзамен – для категорії осіб, вказаних  у 
п. 2.7. абз. 3 

Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданий у 2014 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2013, 

або 2012, або 2011, або 2010, або 2009, або 2008 роки. 

2.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою 

комісією Військового інституту, до якої вони подаються, або в 

установленому законодавством порядку. Копії документів без 

пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

2.7. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів 

із конкурсних предметів у Військовому інституті при їх неучасті у 2014 році 

в зовнішньому незалежному оцінюванні мають: 

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік 

вступу до вищого навчального закладу; 

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, 

які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму 

навчання; 
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військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів, Державної спеціальної служби транспорту та інших 

міністерств і відомств, які проходять військову строкову службу. 

2.8. Громадяни України, які у 2014 році здобули повну загальну 

середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право 

брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного 

оцінювання або за результатами вступних екзаменів із конкурсних предметів 

у Військовому інституті за їх вибором. Вибір здійснюється вступником під 

час подання документів. 

При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти осіб, які подають 

документ про здобутий за кордоном освітній рівень, обов’язковою є 

процедура нострифікації документа про здобутий освітній рівень, що 

проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. 

Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року 

навчання. 

 

3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
 

3.1. Вступники до Військового інституту (за денною формою 

навчання), крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру 

оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних 

предметів (для категорії осіб, вказаних у п. 2.7 – 2.8.), творчого конкурсу (при 

вступі на навчання за напрямом підготовки 6.030301 Журналістика, 

спеціальність – Журналістика) обов’язково проходять такі вступні 

випробування: 

психологічне обстеження; 

оцінку рівня фізичної підготовленості; 

медичний огляд військово-лікарською комісією. 

Вступні випробування, творчий конкурс, конкурс сертифікатів та 

вступні екзамени проводяться з 21 липня до 30 липня 2014 року включно. 

3.2. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань, 

до участі в конкурсному відборі не допускаються. 

3.3. Підставою для прибуття вступника до Військового інституту 

для складання вступних випробувань є виклик із Військового інституту, 

надісланий до військового комісаріату (військової частини) або 

безпосередньо вступникові. 

3.4. Психологічне обстеження проводиться з метою оцінки 

індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у 

Військовому інституті, необхідних для успішного оволодіння ними обраною 

військовою спеціальністю, а в подальшому для проходження військової 

служби у військах (силах). 

Оцінка індивідуальних психологічних якостей кандидатів включає: 

оцінку військово-мотиваційної спрямованості особистості; оцінку рівня 
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нервово-психічної стійкості; оцінку професійної придатності до успішного 

навчання у Військовому інституті. 

Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції з 

організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів 

на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністра оборони України від 09.07.09 № 355, зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 22.09.09 за № 893/16909, Інструкції про проведення 

військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих 

військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої 

наказом Міністерства оборони України від 14.04.98 № 152 (зі змінами) та 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.06.98 за № 398/2838. 

Кандидат до Військового інституту оцінюється як “пройшов 

психологічне обстеження” або “не пройшов психологічне обстеження”. 

Оцінка “не пройшов психологічне обстеження” виставляється при 

виявленні в кандидата нервово-психічної нестійкості або якщо кандидат 

набрав менше 35 балів від максимально можливих 70 балів. Рішення 

відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим 

протоколом. 

Вступники, які оцінені як “не пройшов психологічного обстеження”, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі 

не допускаються. 

3.5. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів проводиться 

відповідно до наказу Міністра оборони України від 30.12.09 № 685 “Про 

затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”, 

пункту 6.9 наказу Міністра оборони України від 14.04.98 № 152 “Про 

затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України” та “Положення про вступні випробування з 

фізичної підготовки для кандидатів на навчання до військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України” 

затверджене Директором Департаменту військової освіти та науки 

Мінестерства оборони України від 04.07.13 №348/1282. 

Кандидати перевіряються за трьома вправами: 

Вправа № 1 “Підтягування на перекладині”. 

Вправа № 5 “Комплексна-силова вправа” (для жінок). 

Вправа № 23 “Біг на 100 м”. 

Вправа № 26 “Біг на 1 км” (для жінок). 

Вправа № 28 “Біг на 3 км”. 

При наявності  умов кандидати на навчання до ВНЗ перевіряються на 

вміння плавати. 

Право оцінювати вступні екзамени з фізичної підготовки у ВНЗ надається 
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фахівцям фізичної підготовки і спорту. 

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання з числа 

цивільної молоді та військовослужбовців (крім осіб офіцерського складу) 

складається із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для 

перевірки вправ і визначається згідно Таблиці нарахування балів за виконання 

фізичних вправ.  

Для отримання оцінки “залік” кандидату на навчання до ВНЗ необхідно 

набрати суму від 35 до 70 балів.  

Кандидат на навчання до ВНЗ оцінюється  як “незалік”, якщо: 

за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше ніж 35 балів; 

не виконувалася вправа на силу (№ 1, № 5) чи витривалість (№ 26, 

№ 28) з будь-якої причини; 

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість. 

Кандидати на навчання до ВНЗ, які отримали за вступні випробування 

з фізичної підготовки оцінку “незалік” зарахуванню до ВНЗ не підлягають. 

Повторне виконання вправ зметою підвищення оцінки не дозволяється. 

Рішення відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється 

окремим протоколом. 

Таблиця 3 

Таблиця нарахування балів за виконання фізичних вправ 

Бали 

Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНПВНЗ) 

З числа солдат строкової служби, осіб 

рядового, сержантського і 

старшинського складу військової 

служби за контрактом (чоловіки) 

Із числа цивільної 

молоді (юнаки) 

Особи жіночої 

статі 

 № 23 № 1 № 28 № 23 № 1 № 28 № 23 № 5 № 26 

30   13.00   12.30   4.30 

29 13.02 12.32 4.33 

28 13.05 12.35 4.36 

27 13.10 12.40 4.39 

26 13.15 12.45 4.42 

25 13.20 12.50 4.45 

24 13.25 12.55 4.48 

23 13.30 13.00 4.51 

22 11 13.35 12 13.05 30 4.54 

21 – 13.40 – 13.10 – 4.57 

20 10 13.45 11 13.15 – 5.00 

19 – 13.50 – 13.20 29 5.03 

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 16.8 – 5.06 

17 14,7 – 14.00 13,7 – 13.30 16.9 – 5.09 

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 17.0 28 5.12 

15 14,9 – 14.10 13,9 – 13.40 17.1 – 5.15 

14 15,0 7 

Н
и

ж
ч
е 

за
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

14,0 8 

Н
и

ж
ч
е 

за
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

17.2 – 

Н
и

ж
ч
е 

за
 

р
ез

у
л
ь
та

т 13 15,1 – 14,1 – 17.4 27 

12 15,2 – 14,2 – 17.6 – 

11 15,3 6 14,3 7 17.8 – 

10 15,4 – 14,4 – 18.0 26 

9 15,5 – 14,5 – 18.1 25 
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Бали 

Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ (ВНПВНЗ) 

З числа солдат строкової служби, осіб 

рядового, сержантського і 

старшинського складу військової 

служби за контрактом (чоловіки) 

Із числа цивільної 

молоді (юнаки) 

Особи жіночої 

статі 

 № 23 № 1 № 28 № 23 № 1 № 28 № 23 № 5 № 26 

8 15,6 5 14,6 6 18.2 24 

7 15,7 – 14,7 – 18.3 23 

6 15,8 – 14,8 – 18.4 22 

5 15,9 4 15,0 5 18.5 21 

4 16,0 – 15,2 – 18.6 20 

3 16,1 3 15,4 4 18.7 18 

2 16,3 – 15,6 – 18.8 16 

1 16,5 2 16,0 3 19.0 14 

0 – – – – – – 

Вступники, які отримали оцінку «незалік» із фізичної підготовки, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі 

не допускаються. 

3.6. Медичний огляд військово-лікарською комісією кандидатів 

проводиться згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в 

Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України 

від 14.08.08 № 402. 

Кожний кандидат оглядається військово-лікарською комісією. 

Кандидати із числа осіб цивільної молоді представляють на військово-

лікарську комісію такі документи: 

паспорт громадянина України; 

військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної комісії) – 

для юнаків; 

медичну справу призовника (із наявністю результатів попередніх 

досліджень: флюорографічне дослідження органів грудної клітки, 

електрокардіограма, загальні аналізи крові та сечі, серологічний аналіз крові 

на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), серологічний аналіз крові 

на антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), серологічний аналіз крові на 

антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з 

кардіоліпіновим антигеном (RW), групу крові та резус-належність, а за 

медичними показаннями й результати інших досліджень); 

оригінал картки амбулаторного хворого з поліклініки за місцем 

проживання (форма № 025); 

вкладний лист до картки на підлітка (форма № 025/ю); 

медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та 

періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0); 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду 

(форма № 140/0); 

довідку про щеплення. 

При відсутності або неналежному оформленні вищевказаних 

документів вступник до медичного огляду військово-лікарською комісією не 

допускається. 
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За результатами медичного огляду кожного вступника виноситься 

постанова “придатний” або “непридатний” до навчання у Військовому 

інституті. 

Вступники, які визнані непридатними за станом здоров’я, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсі 

сертифікатів (вступних екзаменів) не допускаються. 

Вступники з числа військовослужбовців представляють медичну 

книжку з даними попередніх медичних обстежень. 

3.7. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування в зазначений за розкладом час, особи, знання яких було 

оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального 

рівня, а також ті, що забрали документи після початку вступних 

випробувань, до участі в наступних вступних випробуваннях та у 

конкурсному відборі не допускаються.  

3.8. Особи, які успішно пройшли випробування з оцінки рівня фізичної 

підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд військово-

лікарською комісією допускаються до конкурсу сертифікатів (вступних 

екзаменів для категорії осіб, вказаних у п. 2.7 абз.2, 2.8). 

3.9. Вступні екзамени з категорією осіб, вказаних у п. 2.7 – 2.8, 

проводяться письмово з використанням тестових технологій. Результат 

екзамену оцінюється за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів). 

3.10. Представники замовників на підготовку військових фахівців 

можуть брати участь у роботі відбіркової комісії Військового інституту. 

3.11. На час вступних випробувань вступники, крім дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, гуртожитком не забезпечуються. 

Проїзд і харчування здійснюється за рахунок коштів вступників. 
 

4. АПЕЛЯЦІЇ 
 

4.1. Апеляції на результати вступних випробувань, що складалися у 

Військовому інституті, розглядаються Апеляційною комісією, призначеною 

наказом ректору Університету, у присутності вступника в день її подання, але не 

пізніше наступного дня після її подання. 

4.2. Апеляція щодо результатів вступних випробувань та вступних 

екзаменів подаються вступниками особисто до відбіркової комісії 

Військового інституту не пізніше 17.00 дня оголошення оцінки з відповідного 

вступного випробування. 
 

5. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ 
 

5.1. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої 

освіти, обов’язково подають сертифікат Українського центру оцінювання 

якості освіти (або його копію) з оцінками з предметів, що визначені даними 

Правилами для конкурсного відбору щодо вступу на обраний напрям 

підготовки (спеціальність). Вступники, які подають сертифікат із кількістю 

балів із визначених предметів нижче встановленої даними Правилами 
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мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються 

(крім випадків, передбачених абзацом другим п. 5.2 даних Правил прийому). 

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж на три 

напрями підготовки (спеціальності). 

5.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають до Військового інституту для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката 

зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання 

якості освіти з конкурсних предметів, визначених п. 2.5, в якому також 

визначаються профільні та непрофільні предмети, мінімальна кількість балів 

сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник 

допускається до участі в конкурсному відборі для зарахування на навчання. 

За рішенням Приймальної комісії Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка може бути допущений до участі в 

конкурсному відборі для вступу на навчання вступник, який подає 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру 

оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних 

конкурсних предметів, визначених у таблиці 1 до даних Правил прийому, 

нижче 124 бали, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного 

предмета, визначених даними Правилами прийому, є не нижчою від 170 

балів. 

У випадку, якщо кількість балів з одного з непрофільних конкурсних 

предметів, визначених Правилами прийому, становить нижче 124 балів, а 

профільним предметом є творчий конкурс, особа не допускається до участі у 

конкурсному відборі. 

5.3. Сума балів, набрана кандидатом за сертифікатами зовнішнього 

незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти з 

відповідних предметів або за результатами вступних екзаменів (для категорії 

осіб, вказаних у п. 2.7 – 2.8), складає його рейтинг. Рейтинг кандидата 

обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів 

(балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до 

документа) про повну загальну середню освіту з округленням до десятих 

частин бала (за таблицею 4 відповідності середнього бала документа про 

повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, 

значенням 60-бальної шкали, встановленої Міністерством освіти і науки 

України) та додаткових балів, передбачених цими Правилами. Оцінки з 

документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною 

шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, 

“5” відповідає “12”. При використанні інших шкал оцінювання порядок 

перерахунку визначає Приймальна комісія Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Суми балів, набраних за результатами 

проходження психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної 

підготовки, не враховуються. 

Максимальна кількість балів, яку кандидат може набрати на вступному 

екзамені з будь-якого конкурсного предмета, складає 200. 
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Таблиця 4 

Таблиця відповідності середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної 

шкали 

1 5  4 20  8 40 

1,1 5,5  4,1 20,5  8,1 40,5 

1,2 6  4,2 21  8,2 41 

1,3 6,5  4,3 21,5  8,3 41,5 

1,4 7  4,4 22  8,4 42 

1,5 7,5  4,5 22,5  8,5 42,5 

1,6 8  4,6 23  8,6 43 

1,7 8,5  4,7 23,5  8,7 43,5 

1,8 9  4,8 24  8,8 44 

1,9 9,5  4,9 24,5  8,9 44,5 

2 10  5 25  9 45 

2,1 10,5  5,1 25,5  9,1 45,5 

2,2 11  5,2 26  9,2 46 

2,3 11,5  5,3 26,5  9,3 46,5 

2,4 12  5,4 27  9,4 47 

2,5 12,5  5,5 27,5  9,5 47,5 

2,6 13  5,6 28  9,6 48 

2,7 13,5  5,7 28,5  9,7 48,5 

2,8 14  5,8 29  9,8 49 

2,9 14,5  5,9 29,5  9,9 49,5 

3 15  6 30  10 50 

3,1 15,5  6,1 30,5  10,1 50,5 

3,2 16  6,2 31  10,2 51 

3,3 16,5  6,3 31,5  10,3 51,5 

3,4 17  6,4 32  10,4 52 

3,5 17,5  6,5 32,5  10,5 52,5 

3,6 18  6,6 33  10,6 53 

3,7 18,5  6,7 33,5  10,7 53,5 

3,8 19  6,8 34  10,8 54 

3,9 19,5  6,9 34,5  10,9 54,5 

   7 35  11 55 

   7,1 35,5  11,1 55,5 

   7,2 36  11,2 56 

   7,3 36,5  11,3 56,5 

   7,4 37  11,4 57 

   7,5 37,5  11,5 57,5 

   7,6 38  11,6 58 

   7,7 38,5  11,7 58,5 

   7,8 39  11,8 59 

   7,9 39,5  11,9 59,5 

      12 60 
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5.4. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, 

Приймальна комісія з урахуванням наявності відповідних педагогічних і 

науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних (атестаційних) 

комісій, може встановлювати вступний екзамен із мови, оцінки з якої 

виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. 

Результат екзамену на основі повної загальної середньої освіти 

оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів 

сертифіката з української мови та літератури. 

 

5.5. Зарахування за цільовим прийомом 

5.5.1 Цільовий прийом передбачено для військовослужбовців 

військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського 

складу, випускників 2014 року Київського військового ліцею імені Івана 

Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-

фізичною підготовкою, що визначається щорічним наказом Міністерства 

оборони України та Міністерства освіти і науки України. 

5.5.2 Установлена квота цільового прийому оголошується разом з 

обсягом державного замовлення на підготовку фахівців із кожного напряму 

підготовки (спеціальності), яка визначається спільним наказом 

Міністерством освіти і науки України і Міністерством оборони України, але 

не повинна перевищувати 25 відсотків обсягу державного замовлення на 

підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності). 

5.5.3 Учасники цільового прийому зараховуються на навчання за 

окремим конкурсом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра. 

Конкурс організовується за кожним напрямом підготовки з урахуванням 

обсягу державного замовлення та встановленої квоти. 

5.5.4 Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, 

можуть брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального 

рейтингового списку. 

 

5.6. Зарахування за результатами співбесіди 

5.6.1 За результатами співбесіди зараховуються до Військового інституту 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право. 

5.6.2 Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 

голова Приймальної комісії. 

5.6.3 Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених 

правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

5.7. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої 

освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів 
5.7.1 Зараховуються до Військового інституту за умови подання 
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сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання 

Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче 

мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники 

міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями 

підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого 

вони брали участь у міжнародній олімпіаді. 

5.7.2 Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до 

конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти 

зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями 

підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого 

вони є призерами, у тому числі: 

географія – при вступі на напрям “Геодезія, картографія та 

землеустрій”; 

основи економіки – при вступі на напрям “Фінанси і кредит”; 

основи правознавства – при вступі на напрям “Правознавство”; 

історія – при вступі на напрям “Політологія”; 

біологія – при вступі на напрям “Психологія”; 

педагогіка і психологія – при вступі на напрям “Психологія”; 

іноземна мова (англійська мова) – при вступі на напрям “Філологія”. 

5.7.3 Призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України зараховується 

додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у 

конкурсі-захисті напряму підготовки ( спеціальності) відповідно до Таблиці 

1 цих Правил прийому. Відповідність секції обраному напряму підготовки 

визначається Приймальною комісією. 

5.7.4 Норма, визначена пунктами 5.7.1-5.7.3 цього розділу, 

поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських 

конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за 

переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки  України. 

Величина додаткового бала встановлюється: 

особам, нагородженим дипломами  I ступеня, – 50 балів; 

особам, нагородженим дипломами  IІ ступеня, – 40 балів; 

особам, нагородженим дипломами  IІІ ступеня, – 30 балів. 

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище 

підстав. 

5.7.5 Особам із числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу 

закінчили підготовче відділення Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, для вступу на основі повної загальної середньої 

освіти до Військового інституту для навчання за напрямом підготовки 

“Геодезія, картографія та землеустрій”, за рішенням Приймальної комісії 

може бути зараховано до 20 балів за результатами підсумкової атестації. Ця 

норма поширюється у випадках, якщо абітурієнт подасть до Приймальної 
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(відбіркової) комісії довідку підготовчого відділення Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка про те, що вступник 

прослухав підготовчі курси з трьох конкурсних предметів, обсяг навчальних 

годин яких складає не менше 150 аудиторних та термін навчання – не менше 

трьох місяців. 

5.8. Зараховуються поза конкурсом: 

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” надано таке право; 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також 

особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами); 

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке 

право; 

особи, яким відповідно до Закону України “Про підвищення престижності 

шахтарської праці” надане таке право; 

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових 

формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час 

виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 

21 лютого 2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-

патріотичного виховання молоді”; 

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок 

аварії на орендному підприємстві “Шахта імені О.Ф. Засядька” (Постанова 

Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6). 

У вступників, які мають право на зарахування поза конкурсом, 

приймаються документи лише за умови подання сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти з 

кількістю балів, не нижче встановленої цими Правилами прийому 

мінімальної кількості балів для конкурсних предметів (таблиця 1 та 2). 

Зазначені особи зараховуються поза конкурсом лише за умови подання 

оригіналів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського 

центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче встановленої 

цими Правилами прийому мінімальної кількості балів для конкурсних 

предметів відповідно до Таблиці 1 та 2 цих Правил прийому (отримання 

відповідної кількості балів на вступних екзаменах до Військового інституту), 

оригіналів документа про повну загальну середню освіту та додатка до нього, 

оригіналів документів, що засвідчують право на вступ поза конкурсом. 

Кількість місць для осіб, які мають право на зарахування поза 

конкурсом, встановлюється рішенням Приймальної комісії за результатами 

моніторингу проведення вступної кампанії попередніх років і не повинна 

бути більшою 25 відсотків від обсягу державного замовлення з кожного 

напряму підготовки (спеціальності), доведеного Військовому інституту не 
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менше ніж за один місяць до початку вступних випробувань, але не менше 

одного місця. 

Зарахування осіб, визначених цим пунктом Правил прийому, 

відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 

5.9. Право на першочергове зарахування мають: 

особи, яким відповідно до Закону України “Про охорону дитинства” 

надано таке право; 

особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий 

захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до 

вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів; 

особи, які проживають на території населеного пункту, якому 

відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні» надано статус гірського; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 

2002 року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про 

захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення 

військово-патріотичного виховання молоді” надано таке право; 

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 

2007 року № 849 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 

від 4 вересня 2007року “Про основні напрями фінансового забезпечення 

заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році” надано 

таке право; 

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені 

золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої 

освіти; 

вступники, які в поточному навчальному році отримали повну загальну 

середню освіту в Українському гуманітарному ліцеї, Українському фізико-

математичному ліцеї, Природничо-науковому ліцеї № 145 м. Києва, 

Київській гімназії східних мов № 1, ліцеї “Голосіївський” № 241 м. Києва; 

переможці та призери олімпіади Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, яка проводиться в поточному 

навчальному році. 

Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, 

визначеною цим пунктом Правил прийому. 

 

6. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ 

РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ 

 

6.1. Список вступників впорядковується за кількістю балів від більшого 

до меншого. У списку виділяються вступники, які рішенням Приймальної 

комісії рекомендовані до зарахування відповідно до виділеної квоти. 

6.2. Список вступників, рекомендованих до зарахування формується за 

категоріями в такій послідовності:  
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вступники, які рекомендовані до зарахування поза конкурсом; 

вступники, які рекомендовані до зарахування на місця цільового 

прийому; 

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди; 

учасники міжнародних олімпіад; 

вступники, які рекомендовані до зарахування за конкурсом. 

6.3. У межах кожної зазначеної в пункті 6.2 категорії рейтинговий список 

впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому 

конкурсному балі в порядку дотримання підстав для його набуття. 

 

6.4. У списку вступників, рекомендованих до зарахування, 

зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника; 

конкурсний бал вступника; 

наявність підстав для вступу поза конкурсом; 

наявність підстав для зарахування на місця цільового прийому; 

наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 

наявність підстав для зарахування як учасника міжнародних олімпіад; 

наявність права на першочергове зарахування. 

6.5. Рейтинговий список вступників, які вступають на основі повної 

загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, 

оприлюднюється не пізніше 12.00 години 31 липня 2014 року. 

6.6. Строк вибору вступниками місця навчання закінчується о 18.00 

годині 01 серпня 2014 року. 

 
 

7. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ 
 

7.1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, 

після прийняття Приймальною комісією рішення про рекомендування до 

зарахування, в строк, визначений пунктом 6.6 цих Правил прийому, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 

замовлення та подати особисто до відбіркової комісії Військового інституту: 

оригінали документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту та додатка до нього;  

сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання Українського 

центру оцінювання якості освіти. 

7.2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 6.6 цих 

Правил прийому не подали до відбіркової комісії Військового інституту 
оригінали документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

та додатка до нього, сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для 

зарахування), втрачають право на зарахування. 
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8. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ 
 

8.1. Зарахування вступників до Військового інституту на денну та заочну 

форми навчання здійснюється не пізніше 02 серпня 2014 року. 

8.2. Накази про зарахування на навчання видаються ректором 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка на підставі 

рішення Приймальної комісії Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка за рекомендацією відбіркової комісії Військового 

інституту. Накази про зарахування на навчання формуються відповідно до 

списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на 

інформаційному стенді Військового інституту та веб-сторінці 

(www.mil.univ.kiev.ua) у вигляді списку зарахованих. 

8.3. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може 

бути скасоване Приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника 

або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника.  

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 

повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання 

вступником письмової заяви.  
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

9.1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Військового інституту, 

виpiшуються Приймальною (відбірковою) комісією. 

9.2. Подання вступником недостовірних персональних даних, 

недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза 

конкурсом, права на першочергове зарахування, про здобуту раніше освіту, 

про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для 

відрахування. 

9.3. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до 

здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії Військового 

інституту та веб-сторінці (www.mil.univ.kiev.ua). 
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II. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ 

КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

у 2014 році 

 (за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”) 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

“магістр” (“спеціаліст”) за спеціальностями “Психологія”, “Політологія”, 

“Переклад”, “Міжнародна інформація”, “Міжнародні відносини”, 

“Журналістика”, “Фінанси і кредит”, “Правознавство”, “Геоінформаційні 

системи і технології” приймаються курсанти Військового інституту, які 

успішно склали державну атестацію, здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень “бакалавр” за відповідними напрямами підготовки в рік вступу. 

1.2. Прийом особових справ та документів до відбіркової комісії 

Військового інституту на денну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “магістр”  починається 1 липня і закінчується 14 липня 2014 року. 

1.3. Конкурсний відбір кандидатів на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра здійснюється за їхнім рейтингом 

атестаційними комісіями Військового інституту за відповідними 

спеціальностями з 15 липня по 19 липня 2014 року. 

Для конкурсного відбору вступників на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр” складається рейтинговий список 

вступників за конкурсними балами. 

1.4. Конкурсний бал для кожного кандидата визначається на підставі 

простої арифметичної суми, яка складається з:  

оцінок, отриманих за весь попередній період навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра (середній зважений бал оцінок додатка до 

диплома). При цьому враховуються оцінки з навчальних дисциплін, 

навчальних та військових практик, державної атестації. При цьому оцінки, 

отримані за виконання курсових робіт та проектів, до уваги не беруться, 

оскільки вони є складовими частинами відповідних дисциплін; 

оцінки, отриманої за захист кваліфікаційної роботи бакалавра (в балах); 

рейтингу особистих якостей (в балах). 

1.5. Рейтинговий список кандидатів на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра, із зазначенням рекомендованих до 

зарахування, оприлюднюється не пізніше 12.00 години 21 липня 2014 року. 

1.6. Атестаційні комісії Військового інституту на підставі рейтингових 

списків формують пропозиції щодо зарахування на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр”. 
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2. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ 
 

Накази про зарахування на навчання видаються ректором Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка на підставі рішення 

Приймальної комісії за рекомендацією відбіркової комісії Військового 

інституту та оприлюднюються на інформаційному стенді Військового 

інституту у вигляді списку зарахованих. 
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III. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВІЙСЬКОВОГО 

ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

в 2014 році 
 

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра) 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Прийом на навчання до Військового інституту в 2014 році для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здійснюється за 

спеціальністю: “Правознавство” – на заочну (2 роки) форму навчання. 

1.2. На навчання приймаються: 

1.2.1  особи офіцерського складу на конкурсній основі, які: 

перебувають на військовій службі у Збройних Силах України та в 

інших військових формуваннях України, утворених відповідно до чинного 

законодавства України; 

мають базову чи повну вищу освіту за напрямом підготовки 

(спеціальністю); 

позитивно характеризуються по службі та включені до резерву 

кандидатів для просування по службі; 

віком до 43 років (станом на 31 серпня року вступу). 

1.2.2 Працівники Збройних Сил України, які 

перебувають на посадах у Збройних Силах України, Міністерстві 

оборони України та інших військових формуваннях України; 

мають базову чи повну вищу освіту за напрямом підготовки 

(спеціальністю); 

Випускникам Військового інституту видається диплом магістра за 

відповідною спеціальністю підготовки. 

 

2. ВІДБІР КАНДИДАТІВ 
 

2.1. Офіцери (працівники Збройних Сил України), які бажають 

вступити до Військового інституту, подають 14 липня року вступу рапорт 

(заяву) за підпорядкованістю на ім’я командира військової частини. У 

рапорті вказуються: військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, 

дата народження (число, місяць, рік), загальна та військова освіта, 

найменування інституту (Військовий інститут Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка).  

До рапорту (заяви) додаються: копія документа державного зразка про 

освіту та додатка до нього (із зазначенням іноземної мови), службова 

характеристика, витяг із протоколу атестаційної комісії про зарахування 

офіцера до резерву для просування по службі, три фотокартки (3 × 4 см), 

автобіографія, копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (ідентифікаційного номеру), копія 

паспорта, копія документа про пільги, два конверти з марками із зазначенням 

адреси та поштового індексу своєї військової частини. 
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Паспорт громадянина України, посвідчення офіцера (трудова книжка), 

оригінали документа державного зразка про освіту, документів, які надають 

право на пільги, медична книжка подаються до відбіркової комісії особисто 

після прибуття до Військового інституту. 

2.2. Командири військових частин приймають рішення про оформлення 

офіцерів кандидатами на навчання після проходження медичного огляду. 

При потребі одночасно направляють матеріал для оформлення допуску 

офіцерів до державної таємниці. 

2.3. Особові справи кандидатів на навчання, їх службові картки та 

картки медичного огляду, документи відповідно до п. 3.2.5 Інструкції про 

порядок проведення вiйськово-професiйної орієнтації молоді та вступних 

випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 14.04.1998 

№ 152 (із змінами) та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 

25.06.1998 року за № 398/2838 (надалі – Інструкція), начальники кадрових 

органів з'єднань (військових частин безпосереднього підпорядкування) 

подають за підпорядкованістю через кадрові органи до військових рад 

(атестаційних комісій) видів Збройних Сил України, структурних підрозділів 

центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу 

Збройних Сил України до 14 липня 2014 року. 

2.4. Атестаційні комісії видів Збройних Сил України, структурних 

підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та 

Генерального штабу Збройних Сил України розглядають документи 

кандидатів на навчання та приймають рішення про включення офіцерів до 

списків кандидатів на навчання. 

2.5. Документи, перелічені в п. 3.2.5, 3.2.6 і 3.2.8 Інструкції, 

надсилаються кадровими органами видів Збройних Сил України та 

кадровими органами структурних підрозділів Генерального штабу Збройних 

Сил України до Головного управління персоналу Генерального штабу 

Збройних Сил України (кадровими органами частин безпосереднього 

підпорядкування Міністерства оборони України та структурних підрозділів 

центрального апарату Міністерства оборони України – до Департаменту 

кадрової політики Міністерства оборони України) до 14 липня 2014 року. 

Після перевірки особових справ і відповідності відібраних кандидатів 

на навчання умовам прийому документи, перелічені в пунктах 3.2.5, 3.2.6 і 

3.2.8 Інструкції та затверджений список кандидатів на навчання 

надсилаються до Військового інституту до 14 липня 2014 року. 

2.6. Начальник Військового інституту повідомляє кандидатів про строк 

та місце прибуття для складання вступних випробувань через кадрові органи 

видів Збройних Сил України, начальників управлінь центрального апарату 

Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, 

військових комісарів – до 18 липня 2014 року.  

2.7. Кандидати, які прибули до вступу у Військовий інститут, повинні 

мати з собою: 
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посвідчення про відрядження у двох примірниках; 

документи державного зразка  про базову або повну вищу освіту 

(оригінали); 

медичну книжку; 

довідку про наявність допуску до державної таємниці за формою три 

або вищою формою (для роботи з документами, що мають гриф секретності 

“таємно”); 

польову форму одягу (спортивну форму – для військовослужбовців-

жінок). 

2.8. Форма одягу для кандидатів на навчання – повсякденна. 
 

3. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 
 

3.1. Вступні випробування проводяться у Військовому інституті в 

період із 25 липня по 01 серпня  2014 року включно. Термін прибуття до 

Військового інституту – 24 липня 2014 року. Документи про право на пільги 

подаються в день прибуття до Військового інституту. 

3.2. Вступні випробування включають: 

тестування з фахових дисциплін; 

тестування з іноземної мови; 

оцінку рівня фізичної підготовленості (окрім працівників Збройних 

Сил України); 

психологічне обстеження (окрім працівників Збройних Сил України) 

3.2.1. Тестування з фахових дисциплін за спеціальністю 

“Правознавство” включає оцінку знань із теорії держави і права, військової 

адміністрації, правової роботи в Збройних Силах України (Додаток 1). 

3.2.2. Завдання для тестування з фахових дисциплін містять теоретичні 

питання та практичні завдання. Максимальна оцінка за результатами 

тестування з фахових дисциплін – 200 балів. Вступники, які набрали менше 

ніж 124 бали, до подальшого складання вступних випробувань й участі в 

конкурсному відборі не допускаються. 

Методика оцінки знань із фахових дисциплін наведена в Додатку 2. 

3.2.3. Тестування з іноземної мови проводиться з метою визначення 

знань, навичок і вмінь вступників із чотирьох базових видів мовленнєвої 

діяльності, а саме: аудіювання, читання, письма, говоріння в межах 

стандартизованого мовного рівня 2 (СМР-2). Критерії визначення СМР-2 за 

змістом відповідають характеристикам стандартизованих мовних рівнів 

стандарту СТАНАГ-6001. 

Мовний тест є однорівневим і має таку структуру: 

1. Субтест з аудіювання. 

2. Субтест із читання. 

3. Субтест із письма.  

4. Субтест із говоріння. 

Критерії оцінювання знань, навичок і вмінь мовленнєвої діяльності 

(Додаток 3) визначені наказом Міністра оборони України від 01.06.2009 

№ 267 “Про затвердження Концепції мовної підготовки особового складу 
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Збройних Сил України та Плану реалізації Концепції мовної підготовки 

особового складу Збройних Сил України”. Кожен субтест оцінюється за 

шкалою оцінювання від 100 до 200 балів. Загальна кількість балів за 

тестування з іноземної мови визначається шляхом обчислення середнього 

арифметичного від балів, які отримані кандидатом на навчання. 

Вступники, які набрали менше 124 балів, до подальшого складання 

вступних випробувань й участі в конкурсі не допускаються. 

3.2.4. Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів проводиться 

відповідно до наказу Міністра оборони України від 30.12.2009 № 685 “Про 

затвердження Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України”, 

пункту 6.9 наказу Міністра оборони України від 14.04.1998 № 152 “Про 

затвердження Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах 

Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів України” і включає виконання контрольних              

вправ (Додаток 4). 

Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників визначається 

відповідно до нормативів (Додаток 4), встановлених для 

військовослужбовців, які за рівнем вимог до фізичної підготовленості 

належать до другої категорії. Нормативи розраховані для виконання вправ 

особами офіцерського складу в польовій формі одягу, передбаченої для видів 

і родів військ Збройних Сил України, військовослужбовцями-жінками – у 

спортивній формі одягу. 

Усі контрольні вправи виконуються протягом одного дня. Для 

виконання контрольних вправ надається одна спроба. Повторне виконання 

контрольних вправ із метою підвищення оцінки не дозволяється. 

Вступники, рівень фізичної підготовленості яких оцінено як “незалік”, 

до подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсі не 

допускаються. 

3.2.5. Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції 

з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів 

на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністра оборони України від 09.07.2009 № 355, зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 22.09.2009 за № 893/16909, Інструкції про 

проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних 

випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони 

України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів 

України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14.04.1998 

№ 152 (зі змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 

25.06.1998 за № 398/2838 та Методичних рекомендацій з оцінки 

індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів, а також студентів вищих навчальних закладів для 
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навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, затверджених наказом 

Міністра оборони України від 22.03.2010 № 152 ДСК. 

Психологічне обстеження (оцінка індивідуальних психологічних 

якостей) кандидатів включає: оцінку військово-мотиваційної спрямованості 

особистості; оцінку рівня нервово-психічної стійкості; оцінку професійної 

придатності до успішного навчання у Військовому інституті. 

Кандидат до Військового інституту оцінюється як “пройшов 

психологічне обстеження” або “не пройшов психологічне обстеження”. 

Оцінка “не пройшов психологічне обстеження” виставляється при 

виявленні в кандидата нервово-психічної нестійкості або якщо кандидат 

набрав менше 35 балів від максимально можливих 70 балів. Рішення 

відбіркової комісії щодо таких кандидатів оформлюється окремим 

протоколом. 
Вступники, які оцінені як “не пройшов психологічного обстеження”, до 

подальшого складання вступних випробувань й участі в конкурсному відборі 
не допускаються. 

4. ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ  
ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ 

4.1. Кандидати на навчання, які успішно витримали всі вступні 
випробування та пройшли конкурсний відбір, зараховуються до Військового 
інституту. 

Конкурсний відбір на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
магістра здійснюється відбірковою комісією за рейтингом окремо за 
категоріями – офіцери, працівники Збройних Сил України. 

Рейтинг особи, яка бере участь у конкурсному відборі, визначається на 
підставі конкурсних оцінок за методикою, що надається в Додатку 5. 

4.2. При однаковій рейтинговій оцінці перевага надається (у порядку 
черговості): 

офіцерам, які отримали золоту медаль (диплом із відзнакою) після 
закінчення вищого навчального закладу (вищого військового навчального 
закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу); 

офіцерам, яким Законом України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане 
таке право; 

офіцерам, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту” надане таке право; 

офіцерам, які нагороджені відзнакою Міністерства оборони України 
“Доблесть і честь”. 

4.3. Апеляції з питань проведення вступних випробувань подаються до 
Апеляційної комісії до 17.00 дня оголошення результатів вступних 
випробувань. Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не 
пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності кандидата на 
навчання.  

Апеляційна комісія має право затвердити або уточнити результати 
вступних випробувань. Перездача вступних випробувань за результатами 
розгляду скарг (апеляцій) не допускається. 

4.4. Зарахування кандидатів на навчання для здобуття освітньо-
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кваліфікаційного рівня магістра здійснюється наказом ректора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка та Міністра оборони 
України за поданням начальника Військового інституту. 

4.5. Особи, які не приступили до занять протягом 10 днів без поважних 
причин, відраховуються з Військового інституту. 

4.6. Усі питання, пов’язані зі вступом до Військового інституту, 
вирішуються Приймальною комісією. 

 

ІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Усі питання, пов’язані з прийомом до Військового інституту, 

виpiшуються Приймальною (відбірковою) комісією. 

2. Подання вступником недостовірних персональних даних, відомостей 

про здобуту раніше освіту є підставою для відрахування. 

3. Ці Правила можуть бути змінені при внесенні відповідних змін до 

Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2014 році, 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 29.10.13 № 1510, та/або змін до Правил прийому до Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у 2014 році. 

4. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до 

здійснюється на інформаційних стендах відбіркової комісії Військового 

інституту та веб-сторінці (www.mil.univ.kiev.ua). 

 

 
 

Начальник Військового інституту  
Київського національного університету  
імені Тараса Шевченка  
генерал-майор                                                                                   В.В. БАЛАБІН 
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ДОДАТКИ 

 

1. Перелік питань, які виносяться на випробування в письмовій формі 

з фахових дисциплін зі вступниками за спеціальністю 8.03040101 

“Правознавство”. 

2. Методика оцінки знань із фахових дисциплін за спеціальністю 

8.03040101 “Правознавство”. 

3. Критерії оцінювання знань, навичок та вмінь з основних видів 

мовленнєвої діяльності, що відповідають стандартизованому рівню СМР-2 

"Функціональний" для спеціальності “Правознавство”. 

4. Нормативи контрольних вправ для оцінювання фізичної 

підготовленості кандидатів на навчання. 

5. Методика конкурсної оцінки знань вступників. 

 

 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор                                                                                   В.В. БАЛАБІН 
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Додаток 1 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, 

які виносяться на випробування в письмовій формі з фахових дисциплін  

зі вступниками за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство” 

 

Теорія держави і права 

 

1. Держава та її сутність. 

2. Функції держави та способи їх реалізації. 

3. Виникнення, поняття та сутність права. 

4. Теорія держави та права в системі юридичних наук. 

5. Поняття та класифікація методів теорії права і держави. 

6. Предмет теорії держави і права. 

7. Значення політичних та правових учень щодо походження держави 

і права. 

8. Виникнення, поняття та сутність держави. 

9. Поняття та види функцій держави. 

10. Система права та система законодавства України. 

11. Норми права: поняття та види. 

12. Поняття, види та принципи правотворчості. 

13. Поняття реалізації норм права та їх форми. 

14. Поняття правовідносин, їх ознаки, види. 

15. Сутність гармонізації законодавства України. 

16. Систематизація законодавства України.  

17. Поняття та види тлумачення норм права. 

18. Форма держави сучасної України. 

19. Механізм правового регулювання (поняття та структура).  

20. Основні правові системи сучасності.  

21. Збройні Сили України як державний інститут. Правові основи 

будівництва Збройних Сил України. 

 

Військова адміністрація 

1. Предмет і система військової адміністрації. 

2. Поняття, система та загальна характеристика організаційно-

правових засобів забезпечення законності в Збройних Силах України.  

3. Поняття, значення та особливості військової дисципліни. 

4. Особливості проходження військової служби (навчання) за 

контрактом у Збройних Силах України курсантами вищих військових 

навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів. 

5. Поняття, задачі та система комплектування Збройних Сил України 

особовим складом. 

6. Поняття та види військової служби. 

7. Порядок проходження військової служби за контрактом особами 

офіцерського складу  Збройних Сил України. 
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8. Порядок проходження військової служби за контрактом особами 

сержантського складу Збройних Сил України. 

9. Підстави призначення службового розслідування щодо 

військовослужбовців Збройних Сил України. 

10. Порядок проведення службового розслідування в Збройних Силах 

України. 

11. Поняття пільг військовослужбовців та інших громадян у зв’язку з 

виконанням військового обов’язку та проходженням військової служби.  

12. Класифікація пільг військовослужбовців та членів їх сімей. 

13. Поняття та види пенсійного забезпечення військовослужбовців і 

членів їх сімей.  

14. Загальні поняття мобілізації та її види.  

15. Поняття та сутність демобілізації.  

16. Поняття та призначення цивільної оборони.  

17. Компетенція Верховної Ради України у військовій сфері. 

18. Повноваження Президента України щодо керівництва Збройними 

Силами України. 

19. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо  діяльності 

Збройних Сил України. 

20. Система актів органів військового управління та військового 

командування, їх класифікація і загальна характеристика. 

21. Джерела комплектування Збройних Сил України офіцерським 

складом. 

22. Система підготовки офіцерського складу для Збройних Сил 

України. 

23. Поняття військового формування в Україні.  

24. Структура Воєнної організації держави в Україні. 

25. Поняття військової служби в резерві. 

26. Підстави притягнення військовослужбовців до матеріальної 

відповідальності за шкоду, заподіяну державі. 

27. Порядок притягнення військовослужбовців до матеріальної 

відповідальності. 

28. Особливості притягнення військовослужбовців до адміністративної 

відповідальності. 

29. Оформлення результатів службового розслідування у військовій 

частині.  

30. Пенсії військовослужбовців за вислугу років. Порядок призначення 

та розміри. 

31. Прийняття командиром рішення щодо результатів службового 

розслідування. 

32. Загальний порядок обчислення строків військової служби. Пільгові 

умови обчислення вислуги років військовослужбовців. 

33. Правовий статус військовослужбовців (їх права, свободи та 

обов’язки).  

34. Військовий облік, його поняття, види. 
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35. Порядок проходження військової служби солдатами, матросами, 

сержантами та старшинами строкової служби. 

36. Порядок і підстави списання матеріальних засобів у військовій 

частині. 

37. Підстави та порядок надання відпусток різним категоріям 

військовослужбовців. 

38. Порядок розрахування та виплати пенсій військовослужбовцям та 

членам їх сімей. 

39. Особливості забезпечення законності при розгляді пропозицій, 

заяв, скарг та прийомі відвідувачів у військовій частині.  

40. Загальна характеристика та види юридичної відповідальності 

військовослужбовців. 

41. Особливості реалізації прав і свобод людини в умовах військової 

служби. 

42. Правові основи військового будівництва в Україні. 

43. Військова служба жінок за контрактом на посадах солдат, матросів, 

сержантів і старшин. 

44. Порядок призначення та розміри грошових допомог 

військовослужбовцям. 

45. Підстави та порядок звільнення з військової служби солдат, 

матросів, сержантів і старшин строкової служби. 

46. Підстави надання відстрочки громадянам України від призову на 

строкову військову службу. 

47. Порядок проходження солдатами, матросами, сержантами та 

старшинами військової служби в запасі. 

48. Організація дізнання в Збройних Силах України. 

49. Умови та порядок накладення та виконання дисциплінарних 

стягнень. 

50. Поняття та призначення територіальної оборони. 

51. Повноваження органів державної виконавчої влади в сфері 

цивільної оборони.  

52. Поняття та організація продовольчого забезпечення в Збройних 

Силах України.  

53. Поняття та організація матеріально-технічного постачання 

Збройних Сил України. 

54. Організація грошового забезпечення військовослужбовців 

Збройних Сил України. 

55. Особливості реалізації соціально-правового захисту 

військовослужбовців. 

56. Правове виховання військовослужбовців Збройних Сил України. 

57. Поняття військового права та військового законодавства України. 

58. Поняття, зміст та особливості правового режиму надзвичайного 

стану. 

59. Правове регулювання та поняття демократичного цивільного 

контролю над Воєнною організацією держави. 
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Правова робота в Збройних Силах України 

 

1. Правове регулювання господарської діяльності в Збройних Силах 

України. 

2. Організація діловодства у військовій частині, його правове 

регулювання. 

3. Напрями діяльності юридичної служби (юрисконсульта) військової 

частини. 

4. Організація та основні завдання юридичної служби Збройних Сил 

України. 

5. Забезпечення законності при підготовці та виданні нормативних 

актів органами військового управління та військового командування. 

6. Види правової роботи в процесі укладання та виконання 

господарських договорів. Їх нормативне обґрунтування. 

7. Військова частина як суб’єкт господарської діяльності (юридична 

особа). 

8. Поняття та зміст правової роботи в Збройних Силах України. 

9. Система органів, що здійснюють правову роботу в Міністерстві 

оборони України та Збройних Силах України. 

10. Правова підготовка військовослужбовців, її організація та форми. 

11. Загальні вимоги до кадрового забезпечення юридичних служб 

міністерств та відомств. 

12. Поняття, принципи, організація забезпечення Збройних Сил 

України матеріальними засобами.  

13. Зміст діяльності та основні завдання юрисконсульта військової 

частини. Нормативне обґрунтування. 

14. Поняття господарського договору. Особливості його укладання за 

участю військових організацій. 

15. Основні напрямки, зміст діяльності юрисконсульта щодо зміцнення 

військової дисципліни. 

16. Зміст діяльності юрисконсульта з організації правового виховання, 

проведення правової підготовки у військовій частині. 

17. Організація претензійної, рекламаційної та позовної роботи у 

військовій частині. 

18. Здійснення представництва та захист інтересів військової частини в 

судах. 

19. Розгляд господарських спорів за участю військових організацій. 

20. Основні напрямки, зміст діяльності юрисконсульта при 

застосуванні законодавства про працю. 

21. Поняття правового забезпечення діяльності військ (сил). 

22. Внутрішній контроль у військовій частині, його поняття, види, 

форми, порядок здійснення. 

23. Роль правової роботи в зміцненні законності та правопорядку в 

Збройних Силах України. 

24. Права юридичної служби (юрисконсульта) органу військового 
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управління. 

25. Система заходів та методів щодо підтримання законності та 

правопорядку. 

 

 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор                                                                                   В.В. БАЛАБІН 
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Додаток 2 

 

Методика оцінки знань із фахових дисциплін 

за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство” 
 

1. Загальні положення 

1.1. Методика розроблена відповідно до розділу 7 “Попередній 

освітньо-кваліфікаційний рівень і вимоги до професійного відбору 

кандидатів” стандарту вищої освіти Військового інституту Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка “Варіативна частина 

освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника в галузі знань 

0304 ”Право” за спеціальністю 8.03040101 “Правознавство” спеціалізацією 

“Організація правового забезпечення діяльності військ (сил)” і призначена 

для формування єдиного підходу щодо визначення рівня підготовленості 

вступників із фахових дисциплін. 

1.2. Для забезпечення ефективної реалізації завдань освітньої та 

професійної підготовки фахівців за спеціальністю 8.03040101 

“Правознавство” до вступників встановлені вимоги щодо рівня їх 

підготовленості, що визначено стандартом вищої освіти Військового 

інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

1.3. Результати випробування оцінюються в балах. Максимальне 

значення оцінки випробування з фахових дисциплін – 200 балів. У тому 

числі: 

– максимальне значення оцінки відповіді на теоретичне питання (три 

питання) – 80 балів за відповідь на перше питання; 

 – 60 балів за відповідь на друге питання; 

 – 60 балів за відповідь на третє питання. 

 

2. Методичні рекомендації з організації вступних випробувань 
2.1. Вступні випробування проводяться в письмовій формі. Усні 

відповіді, що надані під час виконання роботи чи після її завершення, при 

визначенні оцінки не враховуються. 

2.2. Повторне отримання білета під час складання вступного 

випробування не допускається.  

2.3. Вступник на всіх отриманих аркушах та бланках  вказує:  

номер білета;  

військове звання; 

прізвище, ім'я та по батькові.  

2.4. Відповідь на кожне питання білета дається на окремому аркуші. 

2.5. Час виконання завдань випробування – 2 академічні години.  

2.6. Результати оцінювання відповідей на питання білета вносяться в 

оцінні картки вступників. Письмові відповіді та рішення додаються до 

оцінних карток.  
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3. Критерії оцінки рівня підготовленості вступників 
3.1. Оцінка за відповідь на питання білета складається: 

бали за рівень теоретичних знань щодо питань білета; 

бали за знання керівних документів. 

3.1.1. Рівень теоретичних знань щодо питань білета оцінюється: 

– вичерпна відповідь – 40 балів (для першого питання – 60 балів);  

– відповідь правильна, але неповна – 30 балів (для першого питання – 

40 балів);  

– у відповіді є незначні помилки – 20 балів;  

– відповідь мас суттєві помилки – 10 балів; 

– питання не розкрито – 0 балів. 

3.1.2. Рівень знань керівних документів оцінюється: 

– вичерпні знання – 20 балів;  

– недостатні знання – 10 балів;  

– відсутні посилання на керівні документи – 0 балів. 

 

 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор              В.В. БАЛАБІН 
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Додаток 3 
 

Критерії оцінювання знань, навичок та вмінь з основних видів мовленнєвої діяльності, що відповідають 

стандартизованому рівню СМР-2 "Функціональний" для спеціальності “Правознавство” 

 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор                В.В. БАЛАБІН 

СМР 
Навички та вміння з базових видів мовленнєвої діяльності 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо 

СМР – 2 

"Функціональний" 

Рівень, достатній для 

розуміння розмови на 

повсякденну, суспільну і 

власну професійну 

тематику. У 

безпосередньому 

спілкуванні зміст розмови 

сприймається повністю, 

якщо розмова ведеться 

стандартною мовою у 

звичайному темпі, з 

невеликою кількістю 

повторів і перефразувань у 

тому випадку, коли 

співрозмовником є носій 

мови, не звиклий до 

спілкування з неносіями 

мови 

Уміння спілкуватися в 

повсякденних та стандартних 

робочих ситуаціях, у яких 

здатність описувати людей, 

місця і речі, розповідати про 

теперішні, минулі, майбутні 

події логічно завершеними, але 

простими розмовними блоками, 

стверджувати факти; 

порівнювати, протиставляти, 

надавати конкретні інструкції 

та вказівки, ставити 

передбачувані запитання і 

відповідати на такі запитання. 

Здатність обговорювати у 

звичайній обстановці конкретні 

теми, наприклад, робочі та 

сімейні справи, новини дня 

Достатній рівень 

розуміння під час 

читання простих 

автентичних текстів 

на знайому 

тематику. Здатність 

читати точні та 

основані на фактах 

тексти, що містять 

описи осіб, місць, 

речей і подій у 

теперішньому, 

минулому і 

майбутньому часі. 

Прикладами таких 

текстів можуть бути 

повідомлення преси 

Здатність надавати в 

письмовій формі 

інформацію про 

особисті та повсякденні 

робочі справи, складати 

відповідні документи 

та писати приватні 

листи на повсякденні 

теми. Уміння 

описувати людей, 

місця, речі, сучасні, 

минулі й майбутні події 

завершеними, але 

простими текстовими 

блоками. Здатність 

формулювати 

аргументовані 

твердження, давати 

письмові вказівки 
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Додаток 4 

 

Нормативи контрольних вправ для оцінювання фізичної підготовленості  

кандидатів на навчання  

Вікові групи 

військовослужбовців 

О
ц

ін
к
и
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ід
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ск
ак

ал
к
о
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Б
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1
0
0
 м

 

№ 1 № 5 № 26 № 27 № 28 № 9 № 23 

разів разів хв., сек. хв., сек. хв., сек. 
хв., 

сек. 
сек. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Особи офіцерського складу  

1 вікової групи 

(до 30 років)  

5 13    12,50  14,2 

4 11 13,10 14,6 

3 9 14,00 15,4 

Особи офіцерського складу  

2 вікової групи 

(до 35 років) 

5 12    13,00  14,4 

4 10 13,20 14,8 

3 8 14,10 15,6 

Особи офіцерського складу  

3 вікової групи  

(до 40 років) 

5 11   8,30   14,6 

4 9 8,50 15,0 

3 7 9,40 15,8 

Особи офіцерського складу  

4 вікової групи  

(до 45 років) 

5 9 42 4,10     

4 7 38 4,20 

3 5 34 4,45 

Військовослужбовці-жінки       

1 вікової групи  

(до 30 років) 

5  44  8,50   16,2 

4 40 9,20 16,8 

3 36 10,20 17,6 

Військовослужбовці-жінки       

2 вікової групи  

(до 35 років) 

5  40  9,00   16,4 

4 36 9,30 17,0 

3 32 10,30 17,8 

Військовослужбовці-жінки       

3 вікової групи  

(до 40 років) 

5  36 4,30   1,20  

4 32 4,45 1,00 

3 28 5,15 0,40 

Військовослужбовці-жінки       

4 вікової групи  

(до 45 років) 

5  32 4,45   1,10  

4 28 5,00 0,50 

3 24 5,30 0,30 

Поправка на взуття  
       

спортивне  
1  0,10 0,20 0,30  1 

черевики  
  0,05 0,10 0,15  0,5 

 
 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор          В.В. БАЛАБІН 
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Додаток 5 

Методика конкурсної оцінки знань вступників 

 

Конкурсна оцінка (КО) особи, яка претендує на зарахування на навчання за 

ОКР магістра, формується за формулою: 
 

КО = СБ + ДА + ДБ + ВІМ + ВВ, 
 

де: СБ – середній бал (за 100-бальною шкалою) додатка до диплома за освітньо-

кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають на навчання на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – середній бал за сумою всіх оцінок 

додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та 

спеціаліста);  

ДА – оцінка за державну атестацію (за 100-бальною шкалою); у випадку 

складання вступником більше ніж одного виду державної атестації до 

конкурсної оцінки зараховується середній бал оцінок усіх видів державної 

атестації; 

ДБ – додаткові бали за наукові досягнення (максимальна сумарна кількість 

додаткових балів не може перевищувати 15); 

ВІМ – оцінка тестування з іноземної мови (за 200-бальною шкалою); 

ВВ – результат вступного випробування з фахових дисциплін (за 200-

бальною шкалою). 

При розрахунку середнього бала додатка до диплома враховуються, 

незалежно від форми контролю (екзамен, залік), усі підсумкові оцінки з 

навчальних дисциплін, практик (за винятком оцінок із факультативних 

дисциплін, якщо вони виділені в додатках до дипломів окремо, та оцінок за 

державну атестацію). 

Для визначення середнього бала (за 100-бальною шкалою) додатка до 

диплома за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (для осіб, які вступають 

на навчання  на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста – середнього 

бала додатків до дипломів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та 

спеціаліста), що не містить оцінок у 100-бальній шкалі, застосовується порядок 

переведення оцінок додатка до диплома та державної атестації з 4-бальної і 2-

бальної шкал у 100-бальну шкалу, приведений у табл. 1. 

Таблиця 1 

Оцінка в 4-бальній шкалі Оцінка в 100-бальній шкалі 

Відмінно (5) 90 

Добре (4) 75 

Задовільно (3) 60 

Оцінка у 2-бальній шкалі Оцінка в 100-бальній шкалі 

Зараховано 60 
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Додаткові бали нараховуються як сума балів за кодами робіт, наведених у 

таблиці 2, але не більше 15 балів разом. 
Таблиця 2 

Наукові досягнення Код  Бали  

Наукова стаття у фаховому виданні, затвердженому 

ВАК України, участь у розробці науково-дослідних 

тем 

ДБ1 10 

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській 

науковій конференції (враховується за наявності 

опублікованих тез доповіді) 

ДБ2 5 

Наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише 

за відповідності напряму підготовки, спеціальності (або галузі знань).»  

 

 

Начальник Військового інституту  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка  

генерал-майор            В.В. БАЛАБІН 

 

 

 

 

 

 

 


