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Про організацію військової підготовки 
громадян України
за програмою підготовки офіцерів запасу 
у 2020-2021 навчальному році

Відповідно до вимог статті 1 1 Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» (зі змінами), Порядку проведення військової 
підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, який 
затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого2012 
року № 48 (зі змінами), Інструкції про організацію військової підготовки 
громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, яка затверджена 
спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і 
науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 (зі змінами внесеними 
спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і 
науки України від 18.06.201 9 року № 316/833, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 11 липня 2019 року за № 767/33738), Положення про 
військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, яке затверджено 
спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства 
оборони України від 15 серпня 2018 року № 910/412 та зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 30 жовтня 201 8 р. за № 1229/32681

НАКАЗУЮ:

1. Військову підготовку громадян України за програмою підготовки офіцерів 
запасу у 2020-2021 та 2021-2022 роках проводити у Військово-
юридичному інституті за раху 
юридичних осіб як плата за по>
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2. Військову підготовку за програмою офіцерів запасу вважати частиною 
освітньо-професійної програми та навчального плану відповідного інституту 
університету.
3. На військову підготовку у відповідній освітньо-професійній програмі та 
навчальному плані відвести не менше 870 академічних годин (29 кредитів 
ЄКТС).
3. Встановити час проведення військової підготовки два навчальні роки:
1- й рік: 1,2 семестри 2020-2021 навчального року;
червень-липень: 3 тижні (за рахунок часу, який відведено на канікулярну 
відпустку ) -  комплексні практичні заняття;
2- й рік: 3 та 4 семестри 2021-2022 навчального року;
червень-липень: 30-денний навчальний збір та випускний екзамен (за 
рахунок часу, який відведено на канікулярну відпустку).
4. Військову підготовку проводити методом «військового дня»: один 
навчальний день на тиждень, у суботу, згідно з розкладом навчальних занять.
5. Встановити місце проведення військової підготовки: навчальний корпус 
по вул. Динамівській, 4 та Військово-юридичний інститут.
6. Встановити термін приймання заяв для проходження військової 
підготовки з 1 0 березня по 1 7 квітня 2020 року.
7. Відбір кандидатів для проходження військової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу здійснювати згідно Правил відбору громадян 
України для проходження військової підготовки за програмою підготовки 
офіцерів запасу (додаток до наказу).
8. Головному бухгалтеру визначити вартість послуг, які пов’язані з 
військовою підготовкою за програмою підготовки офіцерів запасу за кошти 
фізичних та юридичних осіб до 01 березня 2020 р.
9. Начальнику планово-фінансового відділу скласти кошторис витрат, які 
пов’язані з військовою підготовкою громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу до 01 липня 2020 р.
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ПРАВИЛА
відбору громадян України для. проходження військової підготовки 

за програмою підготовки офіцерів запасу

Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних 
засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають ступінь вищої 
освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров'я та 
морально-діловими якостями.

Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за 
результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими 
комісіями (ВЛК).

Медичний огляд ВЛК громадяни проходять за місцем, перебування на військовому 
обліку, особи жіночої статі. —  за місцем, проживання. Медичний огляд проводиться 
за направленням, від Військово-юридичного інституту.

Для участі у конкурсному відборі необхідно надати:
- заяву на ім’я ректора;
- копію 1-ї сторінки паспорта громадянина України; ' •
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків;
- копію посвідчення про приписку до призовної дільниці з відміткою про 

відстрочку від призову (для осіб чоловічої статі);
- копію залікової книжки або довідку про успішність навчання.

Конкурсний відбір включає:
- оцінку рівня успішності навчання;
- оцінку рівня знань з допризовної підготовки (тестування у письмовій формі);
- професійний психологічний відбір (тестування);
- перевірку рівня фізичної підготовленості:

для юнаків - підтягування на турніку, біг на 100 м, крос - 1 000 м; 
для дівчат -  комплексна силова вправа, біг на 100 м, крос - 1 000 м.

Під час проходження конкурсного відбору кандидат для проходження військової 
підготовки повинен мати при собі паспорт громадянина України. Без наявності 
зазначеного документа громадянин не допускається до участі у конкурсному відборі.

Конкурсний відбір проводиться у Військово-юридичному інституті (вул. 
Динамівська. 4 V
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