
 

Зміни до Правил прийому розглянуто та схвалено 

Вченою радою Національної академії сухопутних військ 

протокол від "31" травня 2022 р. № 24 



 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ  

на навчання до Національної академії сухопутних військ  

імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2022 році 
 

Провадження освітньої діяльності в Національній академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі - Академія) здійснюється відповідно до 

Статуту Академії та ліцензій Міністерства освіти і науки України. 

Правила прийому розроблені приймальною комісією Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (далі – приймальна комісія) 

відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), 

наказу Міністерства освіти і науки України від 27.04.2022 р. № 392 (зі змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки України  від 02.05.2022 року  

№ 400 )"Про порядок прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році", Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації 

молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових 

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом 

Міністра оборони України від 5 червня 2014 року № 360, наказу Міністерства 

оборони України від 11.05.2016 р. № 248 "Про затвердження Особливостей 

прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових 

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів для підготовки військових 

фахівців тактичного рівня в умовах особливого періоду", наказу Міністерства 

оборони України від 05 серпня 2021 року № 225 "Про затвердження Інструкції з 

фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України від 01 жовтня 2021 року № 1289/36911 та 

Положення про приймальну комісію Академії. 
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Академія оголошує прийом за державним замовленням на підготовку 

військових фахівців для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра в 

межах ліцензованих обсягів. 

Перелік акредитованих освітніх програм і галузей знань (спеціальностей) 

підготовки військових фахівців, за якими оголошується прийом на навчання, та 

ліцензовані обсяги наведено в додатках 1-2 цих Правил. 
 

1.2. Академія здійснює підготовку громадян України для проходження війсь-

кової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу у Збройних 

Силах України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів 

України. 
 

1.3. Прийом осіб на навчання до Академії здійснюється на конкурсній основі. 
 

1.4. Для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра приймаються на перший 

курс на денну форму навчання відповідно до державного замовлення особи, які 

відповідають вимогам Закону України "Про військовий обов’язок і військову 

https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/225_nm.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/mou_orders/mou_2021/225_nm.pdf


 

службу", Положення про проходження громадянами України військової служби у 

Збройних Силах України, а саме:  

особи, які мають повну загальну середню освіту, освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молод-

шого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра або вищу освіту, віком 

від 17 до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку 

військової служби, та які не мають військових звань офіцерського складу. 

 

1.5. Для здобуття ступеня вищої освіти ступеня магістра до Академії 

приймаються громадяни України, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра за 

відповідною спеціалізацією (освітньо-професійною програмою). 

 

1.6. На заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за 

результатами вступних випробувань на місця державного замовлення без 

присвоєння військових звань офіцерського складу приймаються: 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського 

(старшинського) складу, які продовжили військову службу за новим контрактом, 

а також військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) 

складу, що проходять строкову військову службу або військову службу за при-

зовом під час мобілізації та отримали поранення при виконанні службових 

обов’язків у районі проведення бойових дій, які здобули повну загальну середню 

освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра) чи освіту в інших цивільних закладах вищої освіти. 

 

1.7. З метою запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом і 

зважаючи на застереження органів охорони державної таємниці та захисту 

інформації відомості про результати роботи комісій з відбору, прийому та про-

ведення вступної кампанії не вносяться до Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти, яка є відкритою інформаційною системою. 

 

1.8. Випускникам Академії (за винятком випускників заочної форми навчання) 

після закінчення навчання присвоюється військове звання "лейтенант". 

 

ІІ. Фінансування підготовки фахівців 

 

2.1. Фінансування підготовки військових фахівців у Академії здійснюється за 

рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням. 

 

2.2. Вступники з числа ліцеїстів військових ліцеїв, дітей-сиріт та осіб, позбав-

лених батьківського піклування, під час проведення вступних випробувань без-

коштовно забезпечуються харчуванням та проживанням (розміщуються в  

казармах, спальних приміщеннях). 



 

Курсанти упродовж всього періоду навчання розміщуються в казармах 

(спальних приміщеннях) у порядку, встановленому Статутом внутрішньої служби 

Збройних Сил України. 

 

2.3. Навчання курсантів у Академії здійснюється в статусі військовослужбовця 
протягом усього строку навчання. 

 
2.4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

Академії на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 
певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 
або місцевого бюджету. 

 
2.5. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіо-

нальним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного 
вступу для безоплатного здобуття вищої освіти за тим самим ступенем освіти за 
умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених 
на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування 
коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
26 серпня 2015 року № 658. 

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 
3.1. На навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра приймаються 

особи з повною загальною середньою освітою за результатами національного 
мультипредметного тесту, зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти, або  
вступних іспитів (зазначених у пункті 7.1 розділу VII цих Правил) з урахуванням 
творчих здібностей (для спеціальності "025 Музичне мистецтво") та за 
результатами проходження психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної 
підготовленості та медичного огляду. 

 

3.2. Академія приймає на навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

на другий курс на вакантні місця за результатами вступних випробувань осіб, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-

професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра за умови вступу на споріднену спеціальність підготовки (додаток 3 до 

цих Правил). При цьому на денну форму навчання приймаються особи з числа 

випускників Військових коледжів. 

 

3.3. На навчання для здобуття ступеня вищої освіти магістра приймаються 

особи, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра за визначеною спеціальністю 

(освітньо-професійною програмою) за результатами фахового вступного випробу-

вання. 
 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/658-2015-%D0%BF/paran8#n8
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IV. Терміни прийому заяв і документів, вступних іспитів, конкурсного 

відбору та зарахування на навчання 
 

4.1. Порядок роботи приймальної комісії Академії: 

щоденно з 8.30 до 18.30; 

обідня перерва – з 13.00 до 15.00; 

вихідні – субота, неділя. 
 

4.2. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до Академії 

на обрані спеціальності (освітньо-професійні програми) для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра, для оформлення особової справи кандидата на навчання 

особисто подають заяву до районного (міського) територіального центру комплек-

тування і соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) за місцем реєстрації.  
 

4.3. Вступники з числа цивільної молоді, у разі неможливості оформлення 

особової справи у територіальних центрах комплектування та соціальної 

підтримки, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за місцем 

проживання (перебування на обліку), мають право подати заяву на вступ 

безпосередньо до приймальної комісії Академії особисто, поштою або 

електронною поштою на адресу nv@asv.gov.ua. Оформлення особових справ таких 

вступників здійснюється безпосередньо в Академії. 
 

4.4. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби 

за контрактом та строкової військової служби, які бажають вступити на навчання 

до Академії для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, подають рапорт за під-

порядкованістю.  
 

4.5. Прийом документів, вступні іспити, конкурсний відбір і зарахування на 

навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії Термін проведення  

Прибуття вступників на реєстрацію та подача 

оригіналів документів 
з 12 до 14 серпня 

Завершення прийому оригіналів документів (особових 

справ) від кандидатів на навчання до Академії 

до 18.00 

14 серпня 

Проведення конкурсного відбору (вступних 

випробувань) і творчого конкурсу 

з 15 серпня  

до 25 серпня включно 

Оприлюднення рейтингових списків вступників 
до 10.00 

25 серпня 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування 
до 18.00 

25 серпня 

Терміни зарахування вступників 
до 18.00 

26 серпня 

Виключення заяв зарахованих кандидатів з конкурсів 

на місця державного замовлення в інших ЗВО через 

державне підприємство Інфоресурс 

до 17.00 

27 серпня 

 



 

4.6. У разі службової необхідності за клопотанням Головнокомандувача 

Збройних Сил України рішенням Міністра оборони України для 

військовослужбовців з числа осіб рядового та сержантського (старшинського) 

складу, які проходять строкову військову службу, військову службу за контрактом, 

для військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на 

особливий період, резервістів та цивільної молоді можуть бути встановлені 

додаткові строки прийому заяв і документів, проведення конкурсного відбору 

(вступних випробувань) та зарахування на навчання. 
 

4.7. Прийом документів, вступні випробування, конкурсний відбір і зараху-

вання на навчання осіб, які здобули ступінь вищої освіти бакалавра, для здобуття 

ступеня вищої освіти магістра проводяться в такі строки: 
 

Етапи вступної кампанії Термін проведення  

Прийом заяв і документів до 21 листопада 

Строки проведення вступних випробувань 21-24 листопада 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників 
до 24 листопада 

Термін виконання вступниками вимог до зарахування до 24 листопада 

Терміни зарахування вступників до 25 листопада 
 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до 

Академії 

5.1. Порядок прийому документів від цивільної молоді та ліцеїстів для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за денною формою навчання: 
 

5.1.1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до 

Академії, для оформлення особової справи кандидата на навчання особисто 

подають заяву до районного (міського) ТЦК та СП за місцем реєстрації або 

безпосередньо до приймальної комісії Академії в період, зазначений у пункті 4.2 

розділу IV цих Правил. 
 

5.1.1.1. У заяві зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника (-ці); 

рік, місяць і день народження; 

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання, номер контактного 

телефону та адреса електронної пошти; 

наявність сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості 

освіти з конкурсних предметів; 

обрана спеціальність підготовки (освітньо-професійна програма) та відомства, 

в інтересах якої бажає навчатись вступник (-ця); 

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, переліком ліцензованих 

та акредитованих спеціальностей (освітньо-професійних програм), а також факт 

наявності/відсутності підстав для вступу на пільговій основі. 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25735.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE25308.html


 

5.1.1.2. До заяви додаються: 

копія паспорта громадянина України або копія свідоцтва про народження;  

копія військового квитка (за наявності); 

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту  

(здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний ступінь фахо-

вого молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра), на основі 

якого здійснюється вступ, і додатка до нього (випускники навчальних закладів 

року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність); 

автобіографія з обов’язковим зазначенням адреси фактичного місця прожи-

вання, адреси районного (міського) ТЦК та СП, де вступник перебуває на військо-

вому обліку, номер контактного телефону, адреса електронної пошти; 

шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см, які підписані та завірені у 

ТЦК та СП; 

два білих поштових конверти; 

дві поштові марки; 

копії документів, які відповідно до чинного законодавства встановлюють право 

на пільги при вступі до Академії; 

характеристика з місця навчання чи роботи; 

довідка з місця навчання чи роботи; 

картка професійного відбору; 

довідка про відсутність судимості;  

медичні документи, оформлені у ТЦК та СП; 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; 

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів; 

довідка про реєстрацію місця проживання, згідно з додатком 13 Правил реєс-

трації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (для осіб, зареєстро-

ваних у селах); 

згода на укладання контракту про навчання в Академії з неповнолітньою 

особою (додаток 9 цих Правил). 

 

5.1.2. Попередня професійна діагностика та відбір вступників до Академії з 

числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у ТЦК та СП, оформлення 

документів здійснюється до 01 серпня 2022 року. 

 

5.1.3. На осіб, які бажають вступити до Академії, на основі результатів 

попередньої професійної діагностики обласні ТЦК та СП приймають рішення 

про зарахування їх вступниками до Академії чи про відмову в цьому.  

5.1.4. Документи на відібраних кандидатів районні (міські) ТЦК та СП подають 

в обласні ТЦК та СП, а останні – в Академію в міру надходження, але не пізніше 

13 серпня 2022 року. 

 



 

5.2. Порядок прийому документів від військовослужбовців строкової служби, 

військовослужбовців військової служби за контрактом та військовослужбовців 

рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу 

за призовом під час мобілізації, для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за 

денною формою навчання. 

 

5.2.1. Особи рядового, сержантського і старшинського складу військової служби 

за контрактом, строкової військової служби та військовослужбовці рядового, 

сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за 

призовом під час мобілізації, які бажають вступити на навчання до Академії для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра за державною формою навчання, 

подають рапорт за підпорядкованістю у період, зазначений у пункті 4.5 розділу 

IV цих Правил. 

 

5.2.1.1. У рапорті вказується: 

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові; 

займана посада; 

день, місяць і рік народження; 

здобутий рівень освіти; 

обрана спеціальність підготовки (освіто-професійна програма) та відомства, в 

інтересах якої бажає навчатись військовослужбовець; 

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру 

оцінювання якості освіти з конкурсних предметів; 

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання, адреса військової 

частини, номер контактного телефону, адреса електронної пошти; 

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, переліком ліцензованих 

та акредитованих спеціальностей (освітньо-професійних програм), а також факт 

наявності/відсутності підстав для вступу на пільговій основі. 

 

5.2.1.2. До рапорту додаються:  

копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника); 

копія паспорта громадянина України; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

копія військового квитка; 

копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту (доку-

мента про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професійний 

ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра) 

та додатка до нього; 

автобіографія, в якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання, 

адреса військової частини, номер мобільного телефону, адреса електронної 

пошти; 

шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини; 

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного 

законодавства та вказані в цих Правилах прийому; 

картка професійного відбору; 

два білих поштових конверти;  
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дві поштові марки; 

копія (витяг) з послужного списку; 

копія службової картки; 

копія контракту; 

службова характеристика; 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду; 

медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодич-

ного психіатричних оглядів; 

картка медичного огляду за формою 12; 

медична книжка (при прибутті на реєстрацію); 

довідка про реєстрацію місця проживання, згідно з додатком 13 Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інфор-

мації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого Постано-

вою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (для осіб, 

зареєстрованих у селах). 

 

5.2.2. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання у 

Академії, направляються встановленим порядком на первинний медичний огляд 

до військово-лікарської комісії для визначення придатності до навчання в 

Академії. На військовослужбовців, визнаних придатними до навчання в Академії, 

оформляються відповідні медичні документи за встановленою формою. 

 

5.2.3. Документи та навчальні справи на вступників з числа військовослуж-

бовців, оформлені в установленому порядку, командири військових частин 

надсилають до органів військового управління за підпорядкованістю у строк до 

01 липня 2022 року. 

 

5.2.4. Рішення про зарахування військовослужбовців вступниками до Академії 

чи про відмову в направленні на навчання приймають старші командири (началь-

ники). У разі прийняття позитивного рішення документи на військовослуж-

бовців подаються за підпорядкованістю до 11 липня 2022 року. 

 

5.2.5. Попередня професійна діагностика вступників організовується та здій-

снюється у період з 16 травня до 01 липня 2022 року комісіями з питань прове-

дення попередньої професійної діагностики, створеними при штабах оперативних 

командувань, структурних підрозділах Міністерства оборони України, Генераль-

ного штабу Збройних Сил України. 

 

5.2.6. Затверджені списки та навчальні справи вступників з числа військово-

службовців з доданням визначених у пункті 5.2.1.2 цих Правил документів 

надсилаються до Академії до 13 серпня 2022 року. 

 

5.3. Порядок прийому документів для здобуття ступеня вищої освіти магістра 

за денною формою навчання: 

 



 

5.3.1. Особи з числа громадян України, які здобули ступінь вищої освіти 

бакалавра за відповідною спеціалізацією (освітньо-професійною програмою) та 

виявили бажання вступити до Академії для здобуття ступеня вищої освіти 

магістра, подають рапорт на ім’я начальника Академії за підпорядкованістю у 

період, зазначений у пункті 4.8 розділу IV цих Правил. 
 

5.3.1.1. У рапорті зазначаються: 

прізвище, ім’я та по батькові вступника (-ці); 

обрана спеціалізація (освітньо-професійна програма) підготовки та відомства в 

інтересах якої бажає навчатись вступник (-ця); 

факт ознайомлення вступника (-ці) з Правилами прийому, переліком ліцензо-

ваних та акредитованих спеціальностей (освітньо-професійних програм) 
 

5.3.1.2. До рапорту додається копія документа державного зразка про здобутий 

ступінь вищої освіти бакалавр за відповідною спеціалізацією (освітньо-

професійною програмою). 
 

5.4. Порядок прийому документів від військовослужбовців при вступі на 

заочну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра без присво-

єння офіцерського військового звання за цивільною спеціальністю: 
 

5.4.1. Особи з числа військовослужбовців, що зазначені у пункті 1.5 розділу І 

цих Правил, які бажають вступити на навчання до Академії на заочну форму 

навчання для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, без присвоєння офіцер-

ського військового звання за цивільною спеціальністю, подають рапорт за під-

порядкованістю у період, зазначений у пункті 4.5 розділу IV цих Правил. 

 

5.4.1.1. У рапорті вказується: 

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові; 

займана посада; 

день, місяць і рік народження; 

здобутий рівень освіти; 

найменування ВВНЗ, до якого бажає вступити військовослужбовець; 

обрана спеціальність; 

наявність або відсутність сертифіката (сертифікатів) Українського центру 

оцінювання якості освіти з конкурсних предметів; 

поштовий індекс, адреса фактичного місця проживання, адреса військової 

частини, номер контактного телефону, адреса електронної пошти; 

факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, переліком ліцензованих 

та акредитованих спеціальностей, а також факт наявності/відсутності підстав для 

вступу на пільговій основі. 

 

5.4.1.2. До рапорту додаються:  

копія рапорту на ім’я безпосереднього командира (начальника); 

копія паспорта громадянина України; 

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

копія військового квитка; 
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копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, освітньо-професій-

ний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого 

бакалавра) та додатка до нього; 

автобіографія, в якій вказуються поштовий індекс, адреса місця проживання, 

адреса військової частини, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти; 

шість фотокарток розміром 3х4 см, які завірені штабом військової частини; 

копії документів, які встановлюють право на пільги відповідно до чинного 

законодавства та вказані в цих Правилах прийому; 

два білих поштових конверти;  

дві поштові марки; 

копія (витяг) з послужного списку; 

копія службової картки; 

копія контракту; 

службова характеристика; 

медична довідка за формою 086/о (оригінал); 

медична книжка (при прибутті на реєстрацію); 

довідка про реєстрацію місця проживання, згідно з додатком 13 Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 

до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 (для осіб, зареєс-

трованих у селах). 

 

5.4.2. Порядок відбору вступників із числа військовослужбовців, оформлення 

особових справ та їх надсилання до Академії зазначено у пунктах 5.2.3, 5.2.4, 

5.2.6 цих Правил. 

 

5.5. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами керівником ТЦК та СП, 

начальником штабу військової частини, технічним працівником приймальної 

комісії Академії або в установленому законодавством порядку. 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються. 

 

5.6. Вступники, зазначені у пункті 7.2 розділу VIІ цих Правил, при поданні 

заяви пред’являють документи, що засвідчують їх право на складання вступних 

іспитів до Академії. 

 

VI. Організація і проведення конкурсу 
 

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої 

освіти, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, молод-

шого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають 

до Академії для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, зараховуються бали 

результату національного мультипредметного тесту, сертифіката зовнішнього 

незалежного оцінювання (результати вступних іспитів, творчого конкурсу (для 

спеціальності 025 "Музичне мистецтво") з трьох предметів.  

У 2022 році приймаються результати національного мультипредметного тесту 



 

та сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020 та 2021 років. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної 

середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів 

результату національного мультипредметного тесту (сертифіката (ів) 

зовнішнього незалежного оцінювання, результатів вступних іспитів, творчого 

конкурсу (для спеціальності "025 Музичне мистецтво") з конкурсних предметів, 

балів за особливі успіхи (передбачених цими Правилами) та балів за фізичну 

підготовку, помножених на вагові коефіцієнти (вказані у табл. 1). 

 

Конкурсний бал обраховується за такою формулою: 

 

КБ = (K1*П1+K2*П2+K3*П3 +К4*ОУ+К5*ФП)*СК, або КБ=ТК 
де КБ – конкурсний бал; 

ТК – творчий конкурс; 

К1, К2, К3, К4, К5– невід'ємні вагові коефіцієнти; 

П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця 

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України 

національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 9; 

ФП – фізична підготовка; 

СК – сільський коефіцієнт. 

Сума коефіцієнтів К1+К2+К3+К4+К5 = 1. 

 

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних 

олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпій-

ських іграх (за поданням Міністра культури, молоді та спорту України), зарахову-

ються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.  

Призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) IV етапу Все-

українських учнівських олімпіад у рік вступу з базових предметів під час вступу на 

спеціальності "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "253 

Військове управління (за видами збройних сил)", "254 Забезпечення військ 

(сил)", "255 Озброєння та військова техніка", що передбачені в Переліку спеціаль-

ностей, яким надається особлива підтримка останній доданок (К4*ОУ) встанов-

люється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встанов-

люється таким, що дорівнює 200. 

Учасникам Всеукраїнської олімпіади закладу вищої освіти для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціаль-

ностей "141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка", "253 Війсь-

кове управління (за видами збройних сил)", "254 Забезпечення військ (сил)", "255 

Озброєння та військова техніка", що передбачені в Переліку спеціальностей, 

яким надається особлива підтримка, можуть нараховуватись додаткові бали до 

оцінки сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповідного 

предмета під час розрахунку конкурсного бала в цьому закладі освіти в обсязі від 

1 до 20 балів, але не вище ніж 200 балів за предмет. Всеукраїнські олімпіади 

закладу вищої освіти проводяться відповідно до Положення про Всеукраїнські 

олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на 

основі повної загальної середньої освіти, затвердженого Наказом Міністерства 



 

освіти і науки України від 21 грудня 2016 року № 1587, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 16/29884 
 

Таблиця 1 
 

Складова  

конкурсного бала 

Максимальний 

бал складової 

Відсоток  

складової, % 

Ваговий 

коефіцієнт 

1-й конкурсний 

предмет  
200  30  0,30 

2-й конкурсний 

предмет  
200  36 0,36 

3-й конкурсний 

предмет  
200  25  0,25 

Фізична підготовка 200 4 0,04 

Бали за особливі 

успіхи 
200  5  0,05 

ВСЬОГО  100  1,0 

Складова 

конкурсного бала 

Максимальний бал 

складової 

Відсоток 

складової, % 

Ваговий 

коефіцієнт 

Для спеціальності "Музичне мистецтво" 

Творчий конкурс  200  100 1,0 

ВСЬОГО 
 

100  1,0 

 

Остаточний конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом 

його множення на їх добуток, причому: 

для осіб, зареєстрованих у селах та які здобули повну загальну середню освіту у 

закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал 

множиться на коефіцієнт 1,02 (1,05 - для спеціальностей "141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка", "253 Військове управління (за видами 

збройних сил)", "254 Забезпечення військ (сил)", "255 Озброєння та військова 

техніка", що передбачені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива 

підтримка. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання, згідно з додат-

ком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядком передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвер-

дженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207. 

Сільський коефіцієнт для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та 

проживають у селі без реєстрації, не застосовується. 

Якщо після домноження на коефіцієнти конкурсний бал перевищує 200, він 

встановлюється таким, що дорівнює 200. 

6.3.  Особи, що визначені в пункті 7.2 розділу VII цих Правил, мають право 

брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів. 
 



 

6.4.  Результати вступних іспитів і творчих конкурсів для вступників, які 

вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 

100 до 200 балів. 

Оцінка за творчий конкурс (для спеціальності "025 Музичне мистецтво") 

обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, 

яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче міні-

мально встановленого приймальною комісією бала на одну з них, не допускаються 

до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання. 
 

6.5.  Організація і проведення творчого конкурсу (для спеціальності "025 Музичне 

мистецтво". Вимоги для участі у творчому конкурсі: 
 

6.5.1. Метою творчого конкурсу є оцінити ступінь підготовленості випускників 

музичних навчальних закладів з спеціалізованого духового інструменту, диригу-

вання, сольфеджіо та гармонії з метою конкурсного відбору для навчання в 

Академії. 
 

6.5.2. Творчий конкурс проводиться у практичному виконанні музичних творів, 

письмовому написанні музичних диктантів та гармонічних задач, усній формі по 

питаннях за змістом білету. 
 

6.5.3 Зміст творчого конкурсу визначається програмою творчого конкурсу з 

спеціалізованого духового інструменту, диригування, сольфеджіо та гармонії з 

урахуванням навчальних програм за дисциплінами середніх музичних навчальних 

закладів. 

 

6.5.4 Завдання творчого конкурсу полягає у тому, щоб оцінити знання та вміння 

вступників. 

 

6.5.5. Диригувати напам’ять різнохарактерні п’єси малих або середніх музичних 

форм, знати музичний твір, аналізувати оркестрову партитуру (відомості про 

композитора), добре володіти мануальною технікою. 

 

6.5.6. Записати двоголосний диктант, знати будову натурального мелодичного та 

гармонічного мажору, вміти проспівати акордові послідовності, визначити на слух 

прості і складні інтервали та проаналізувати акордову послідовність. 

 

6.6.  Структура виконання практичного завдання творчого конкурсу: 

практичне завдання творчого конкурсу з спеціалізованого духового інстру-

менту виконується на власно обраному музичному інструменті та за власно 

підібраною програмою з одного музичного твору великої форми та двох або 

одного музичного твору малої форми; 

на виконання практичної програми з спеціалізованого духового інструменту 

відведено 20 хв; 

максимальна кількість балів – 60. 



 

Практичне завдання творчого конкурсу з диригування проводиться у вигляді 

диригування одного власно підібраного музичного твору великої форми або двох 

різнохарактерних музичних творів малої форми. 

На виконання практичної програми із диригування відведено 20 хв. 

Максимальна кількість балів – 60. 

Практичне завдання творчого конкурсу з сольфеджіо: 

двоголосний диктант;  

спів складових музичної мови (інтервали, акорди, гами); 

читання нот з листа (одноголосся, двоголосся); 

слуховий аналіз (визначення на слух інтервалів, акордів, гам). 

Максимальна кількість балів – 40. 

Практичне завдання творчого конкурсу з гармонії: 

задача (завдання в межах середньої ланки музичної освіти); 

виконання секвеції (склад секвенції – два акорди); 

послідовність (цифровка з 8 – 10 акордів); 

гармонічний аналіз (визначення гармонічної структури у межах періоду до 

теми "Відхилення"). 

Максимальна кількість балів – 40. 

По закінченні роботи над завданнями творчого конкурсу вступник здає 

письмову роботу разом із завданням. 

Вступники, які не з’явились на творчий конкурс без поважних причин у 

зазначений за розкладом час, до участі у подальшому конкурсі не 

допускаються. 

Особи, які не встигли за час творчого конкурсу виконати екзаменаційні зав-

дання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Перескладання творчого конкурсу не дозволяється. Вступники, знання 

яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та 

Правилами прийому кількість балів, необхідна для допуску до участі в конкурсі 

або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання творчого 

конкурсу не допускаються.  

Під час проведення творчого конкурсу в аудиторії не можуть бути присутні 

науково-педагогічні працівники музичного фаху, особи, що не мають прямого 

відношення до проведення даного заходу. 

 

6.7.  Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний 

рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра та вступають на другий курс 

навчання спорідненої спеціальності для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра, 

конкурсний бал обчислюється шляхом додавання бала фахового вступного 

випробування до середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста, 

помножених на вагові коефіцієнти (табл. 2). 
 

 

 

 

 



 

Таблиця 2 
 

Складова  

конкурсного бала 

Максимальний бал 

складової 

Відсоток 

складової, % 
Ваговий коефіцієнт 

Фахове вступне 

випробування  
200  60  0,6 

Середній бал диплома 

молодшого спеціаліста 

(фахового молодшого 

бакалавра, молодшого 

бакалавра) 

200  40  0,4 

ВСЬОГО 
 

100  1,0 

 
Конкурсний бал обраховується за такою формулою: 

КБ = (K1*ФВ+K2*А), 
де КБ – конкурсний бал; 

К1, К2 – вагові коефіцієнти;  

ФВ – бали фахового вступного випробування; 

А – середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня 

молодший бакалавра. 

При цьому К1 + К2 = 1. 

Середній бал додатка до диплома молодшого спеціаліста, освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого 

бакалавра визначається як середнє арифметичне всіх оцінок, з округленням до 

сотих. Обрахований за 5-бальною шкалою середній бал переводиться у 200-бальну 

шкалу шляхом множення на 40. 
 

6.8.  Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеня 

магістра, конкурсний бал є результатом фахового вступного випробування. 

(таблиця 3). 
Таблиця 3 

 

Складова  

конкурсного бала 

Максимальний бал 

складової 

Відсоток 

складової, % 

Ваговий 

коефіцієнт 

Фахове 

випробування  
200  100  1,0 

ВСЬОГО 
 

100  1,0 

 

Конкурсний бал обраховується за такою формулою 

КБ = ФВ 
 

 

 

 



 

VIІ. Проведення вступних іспитів та фахових випробувань і творчих 

конкурсів 

 

7.1. Вступники до Академії за ступенем вищої освіти "бакалавр" беруть 

участь у конкурсному відборі за результатами: або вступного випробування, яке 

передбачає очне оцінювання знань вступника з трьох конкурсних предметів (з 

української мови, математики та історії України), або за результатами 

національного мультипредметного теста, або сертифікатами зовнішнього 

незалежного оцінювання (2019, 2020 та 2021 років у будь-яких комбінаціях). 

 

7.2. Вступники, які вступають для здобуття ступеня вищої освіти бакалавр (за 

винятком тих, хто вступає на заочну форму навчання), крім надання результату 

мультипредметного тесту, сертифіката (сертифікатів) Українського центру 

оцінювання якості освіти або складання вступних іспитів (проведення творчого 

конкурсу для спеціальності "025 Музичне мистецтво") з конкурсних предметів, 

обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної 

підготовленості та медичний огляд, що здійснюються фахівцями відповідно до 

діючих наказів Міністерства оборони України, які входять до складу 

приймальної комісії Академії. 

 

7.3. Для проведення вступних випробувань створюються відповідні комісії: 

предметні екзаменаційні комісії з питань оцінки загальноосвітнього (профе-

сійного) рівня (з кожного предмета окремо); 

комісія з проведення психологічного обстеження; 

комісія з оцінки рівня фізичної підготовленості; 

військово-лікарська комісія. 

 

7.4.  На вступних іспитах забезпечується спокійна і доброзичлива атмосфера, 

а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень 

своїх знань і умінь. 

Сторонні особи до приміщень, в яких проводяться вступні іспити, не 

допускаються. 

Під час проведення вступних іспитів не допускається користування електрон-
ними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матері-
алами, якщо це не передбачено рішенням приймальної комісії. У разі викорис-
тання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації 
(у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що 
складається акт.  

Особи, які не встигли за час письмового іспиту (тестування) виконати екзамена-
ційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. 

Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у виз-
начений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встанов-
леного Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали 
документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. 

Перескладання вступних випробувань не допускається. 



 

7.5. Результати складання вступних іспитів та вступних випробувань оприлюд-
нюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії. 
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для 
зарахування на навчання. 

Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення 
конкурсного відбору. 

 

7.6. Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені в Академії, роз-
глядає апеляційна комісія, склад і порядок роботи якої затверджуються наказом 
начальника Академії.  

 

7.7. Психологічне обстеження: 
 

7.7.1. Психологічне обстеження вступників проводиться з метою виявлення 
конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для 
успішного навчання в Академії, оволодіння обраною військовою спеціальністю. 

 

7.7.2. До результатів психологічного обстеження вступників входить оцінка 
військово-професійної направленості, оцінка рівня нервово-психічної стійкості 
та оцінка здатності до успішного навчання в Академії. 

 

7.7.3. Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як "пройшов 
професійний психологічний відбір або не пройшов професійний психологічний 
відбір". Вступники, в яких за результатами тестування індивідуальних психоло-
гічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які не набрали 
необхідної кількості балів, вважаються такими, що не пройшли професійний 
психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до Академії відраховуються 
і до подальшого складання вступних випробувань не допускаються. 

 

7.7.4. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформляється 
окремим протоколом. Вступникам, не зарахованим за результатом оцінки 
індивідуальних психологічних якостей, в документах, що видаються на руки чи 
надсилаються до ТЦК та СП за місцем реєстрації (проживання), записується 
формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступне випробування". 

 
7.8. Оцінка рівня фізичної підготовки: 

 

До рейтингу кандидата на навчання зараховується результат вступного 

екзамену з фізичної підготовки (ФП) переведений у шкалу від 100 до 200 балів 

та помножений на ваговий коефіцієнт, який дорівнює 0,04. 

Оцінка рівня фізичної підготовки кандидатів проводиться  відповідно до 

Наказу Міністерства оборони України від 05.08.2021 р. № 225 "Інструкція з 

фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України", Положення про 

вступні випробування з фізичної підготовки для кандидатів на навчання до 

вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти України у 2022 році і визначається за результатами прак-

тичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються протягом 



 

одного дня в такій послідовності: спочатку вправи на швидкість, потім силові 

вправи, далі – вправи на витривалість. 

Оцінювання проводиться за сумою балів, які нараховуються за виконання 

нормативів фізичних вправ з урахуванням статі, відповідно до додатка 6 цих 

Правил. Оцінка фізичної підготовленості визначається за бальним еквівалентом 

з урахуванням віку відповідно до додатка 7 цих Правил. Оцінка рівня фізичної 

підготовленості переводиться в шкалу 100 – 200 балів відповідно до додатка 8 цих 

Правил. Результати перевірки враховуються для зарахування до ВВНЗ, ВНП 

ЗВО, ЗФПВО під час організації і проведення фізичної підготовки. 

Для вступників з числа військовослужбовців: 

чоловіки 1-2 вікових груп – підтягування на перекладині, біг на 100 м, біг на 3 км;  

жінки 1–2 вікових груп – згинання та розгинання рук в упорі лежачи, згинання 

та розгинання тулуба, біг на 3 км; 

Для вступників з числа цивільної молоді (чоловіки):  

вправа № 14 (підтягування на перекладині); 

вправа № 25 (біг на 100 м); 

вправа № 3 (біг на 3 км). 

Для вступників з числа осіб жіночої статі:  

вправа № 20 (згинання та розгинання рук в упорі лежачи); 

вправа № 21 (згинання та розгинання тулуба); 

вправа № 1 (біг на 1 км). 

Форма одягу для вступників під час виконання вправ – спортивна. 

 

7.8.1. У кожній вправі існує мінімальний кількісно-часовий показник, якого 

повинен дотримувати вступник для отримання позитивної оцінки (додаток 6 цих 

Правил). 

 

7.8.2. Для виконання вправи надається одна спроба. В окремих випадках (під 

час зриву, падіння тощо) екзаменатор може дозволити виконати вправу повторно. 

Виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не дозволяється. 

 

7.8.3. Рішення приймальної комісії щодо таких кандидатів оформлюється 

окремим протоколом. 

7.8.4. Право оцінювати вступні іспити з фізичної підготовки в Академії 

надається фахівцям з фізичної підготовки і спорту. 

 

7.9. Заключний медичний огляд: 

 

7.9.1. Заключний медичний огляд вступників проводиться в Академії військово-

лікарською комісією згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу 

у Збройних Силах України", затвердженим Наказом Міністра оборони України 

від 14 серпня 2008 року № 402 (зі змінами). 

 



 

7.9.2. Кожен вступник оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, 

психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за 

медичними показаннями – і лікарями інших спеціальностей. 

 

7.9.3. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 

виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до навчання в Академії. 
 

7.9.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на медичний огляд у зазна-

чений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не допускаються. 
 

VIII. Зарахування за квотою 
 

8.1. Право на зарахування за квотою до Академії мають: 

військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського 

та старшинського складу; 

випускники поточного року військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-

фізичною підготовкою; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України 

"Про забезпечення прав і свободи внутрішньо переміщених осіб"; 

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія окремих 

районів Донецької та Луганської областей, територія населених пунктів на лінії 

зіткнення, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та міста 

Севастополя, які отримали документ про повну загальну середню освіту. 
 

8.2. Особи, які зазначені в пункті 8.1 цього розділу, зараховуються до Академії 

згідно з квотами, установленими наказами Міністерства оборони України у 

2022 році за окремим конкурсом. 
 

8.3. Особи, які не зараховані згідно з квотами за окремим конкурсом, можуть 

брати участь у конкурсі відповідно до конкурсного бала загального рейтингового 

списку. 
 

IX. Зарахування за співбесідою 
 

9.1. За результатами співбесіди до Академії зараховуються особи, яким 

Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право. 

9.2. За результатами співбесіди до Академії на заочну форму навчання 

зараховуються особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" надане таке право. 
 

9.3. 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.  
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X. Зарахування на спеціальних умовах 
 

10.1.  На спеціальних умовах до Академії зараховуються особи, яким таке 

право надане Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Законом України "Про 

підвищення престижності шахтарської праці", Законом України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Законом України "Про соці-

альний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та діти-сироти, 

діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 
 

10.2.  Зарахування осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, відбувається в 

межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника. 

 

Встановлена квота на зарахування на спеціальних умовах дорівнює 10% обсягу 

державного замовлення на підготовку військових фахівців з кожної спеціалізації. 

 

10.3.  Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 10.1 цього 

розділу, не зараховані на навчання на визначені місця на спеціальних умовах, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала. 

 

XІ. Право на першочергове зарахування 
 

11.1.  Право на першочергове зарахування до Академії мають: 

діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення Анти-

терористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктах або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення операції Об’єд-

наних сил (Антитерористичної операції), здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфлік-

тів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в операції 

Об’єднаних сил (Антитерористичній операції), здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 

інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали 

безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під 

час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок 

захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих 

дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який 
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загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним 

обов’язків військової служби; 

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи 

визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових 

обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої 

освіти. 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасни-

ками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки, а також особи, 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є 

шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше 15 років або батьки яких 

загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або 

II групи; 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами, відповідно до Закону України 

"Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб";  

особа, у якої один із батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в 

календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є грома-

дянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку 

зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у 

календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один з 

батьків є військовослужбовцем, який став особою з інвалідністю внаслідок 

захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, користується 

переважним правом зарахування до військових ліцеїв, ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, до вищих військових навчальних закладів і 

вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, за умов 

успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому 

до цих навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для 

вступу рівня загальної середньої освіти; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

 

11.2.  Право на першочергове зарахування надається за послідовністю, визна-

ченою в пункті 11.1 цього розділу. 

 

XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників 
 
12.1.  Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; 
вступники, які мають право на зарахування на спеціальних умовах; 
вступники, які мають право на зарахування на місця зарахування за квотою; 
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 
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12.2.  У межах кожної зазначеної в пункті 12.1 цього розділу категорії рейтин-
говий список вступників упорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурс-

ному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу 
ХІ цих Правил для осіб, які мають: 

більшу суму балів за результати вступних випробувань; 
вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими 

коефіцієнтами; 
вищий середній бал документа про освіту.  
 
12.3.  У рейтинговому списку вступників зазначаються: 
військове звання; 
прізвище, ім'я та по батькові вступника; 
конкурсний бал вступника; 
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди; 
наявність підстав для вступу на спеціальних умовах; 
наявність підстав для вступу за квотою; 
наявність права на першочергове зарахування; 
середній бал додатка до документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень). 
 
12.4.  Рейтингові списки формуються приймальною комісією та розміщуються 

на інформаційному стенді приймальної комісії. 
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для 

зарахування на навчання відповідно до розділу ІV цих Правил. 
 

XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування 

 
13.1.  Рішення про рекомендування до зарахування вступників приймальна 

комісія приймає у строк, визначений у розділі ІV цих Правил, та згідно з поряд-
ком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XІІ цих Правил, що 
впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – від вищого до 
нижчого.  

 
13.2.  Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійсню-

ється у межах обсягу державного замовлення, з урахуванням особливостей 
прийому до Академії. 

13.3.  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії 

Академії. 

 

XІV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання  

14.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурс-

ному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекоменду-

вання до зарахування відповідно до строку, визначеного у розділі ІV цих Правил, 
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зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: 

подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний, 

освітньо-професійний ступінь, освітній ступінь) рівень та додатка до нього, 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші документи, передба-

чені цими Правилами прийому, до приймальної комісії Академії. 

 

14.2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV цих Правил, не 

подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-

кваліфікаційний, освітньо-професійний ступінь, освітній ступінь) рівень і додатка 

до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, медичні та інші 

документи, передбачені цими Правилами прийому (не виконали вимог для зараху-

вання), втрачають право зарахування на навчання. 

 

14.3. Особи, які рекомендовані до зарахування на навчання до Академії до   

27 серпня 2022 року, виключаються в Єдиній державній електронній базі з питань 

освіти з конкурсу на місця державного замовлення інших навчальних закладів. 

 

XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування 

 

15.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які 

не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній 

(освітньо-кваліфікаційний, освітньо-професійний ступінь, освітній ступінь) рівень 

та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інші 

документи, передбачені цими Правилами прийому, до приймальної комісії 

Академії) і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком. 

 

XVI. Наказ про зарахування 

 

16.1. Накази про зарахування на навчання видаються начальником Академії 

на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання 

формуються відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, 

та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії Академії у 

вигляді списку зарахованих з урахуванням особливостей прийому до ВВНЗ у 

строки, встановлені в розділі ІV цих Правил. 

16.2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 

боку вступника, передбачених у пункті 16.4 цього розділу. 

 

16.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається 

за умови особистого виконання вступником вимог пункту 14.1 розділу XIV цих 

Правил. 

 

16.4.  Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних 

відомостей про наявність права на зарахування за квотою, на спеціальних умовах, 
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права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про 

здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є 

підставою для відрахування курсанта.  

 

XVIІ. Зарахування до Академії на звільнені місця протягом перших днів 

навчання та зберігання робіт вступників 

 

17.1. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 

10 календарних днів від дати їх початку, вона відраховується з Академії, про що 

видається відповідний наказ. 

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може 

проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у 

конкурсі на цю спеціальність. У разі відсутності таких претендентів на звільнені 

місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей Академії за умови 

збігу конкурсних предметів. 

Зарахування на місця відрахованих курсантів відбувається протягом наступ-

них п'яти робочих днів з урахуванням положень і вимог пункту 16.2 розділу 

XVI цих Правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 

18.00 19 вересня 2022 року. 

 

17.2. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випро-

буваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного 

року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомен-

дований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних 

вступних іспитів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого нав-

чального закладу за відповідним запитом. 

 

XVІІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до 

закладів вищої освіти 

 

18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представ-

ники засобів масової інформації (далі – ЗМІ), не більше двох осіб від одного ЗМІ.  

 

18.2. На територію Академії допускаються тільки акредитовані журналісти, 

працівники ЗМІ відповідно до "Інструкції про порядок допуску журналістів, 

працівників засобів масової інформації на об’єкти Міністерства оборони України 

та Збройних Сил України", затвердженої Наказом Міністра оборони України 

14.06.2012 № 399 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України  09 липня 

2012 року за № 1149/21461. 

 

18.3. Організацію акредитації журналістів, працівників ЗМІ для відвідування 

Академії здійснює Управління преси та інформації Міністерства оборони 

України (далі – Управління преси). 
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18.4. Журналісти, працівники ЗМІ для акредитації надають до Управління 

преси заяву, а засоби масової інформації надсилають подання в довільній формі, 

з попереднім погодженням із керівництвом Академії. 

 

18.5. Подання підписується уповноваженою особою засобу масової інформації 

та надсилається до Управління преси. 

У поданні зазначаються: 

повне найменування засобу масової інформації, дата і номер реєстрації, місце-

знаходження, номер телефону (факсу), адреса електронної пошти (за наявності); 

мета відвідування Академії; 

термін відвідування (час і дата); 

прізвище, ім’я та по батькові журналіста або працівника ЗМІ, стосовно якого 

вноситься подання, серія і номер паспорта, коли і ким виданий; 

номер редакційного посвідчення або інших документів, що засвідчують 

належність журналіста, працівника ЗМІ до засобу масової інформації; 

у разі необхідності – марка і державний номер автомобіля; 

посадова особа, з якою планується записати інтерв’ю (коментар); 

тематика та орієнтовні запитання інтерв’ю (коментар) посадової особи; 

перелік споруд чи окремих приміщень, де планується здійснювати фото, 

відеозйомку із застосуванням необхідних технічних засобів. 

 

18.6. Заява журналіста, працівника ЗМІ повинна містити відомості, зазначені 

в пункті 18.5 цього розділу. 

 

18.7. Подання та заява надаються до Управління преси не пізніше ніж за 

10 робочих днів до запланованого відвідування Академії за попереднім пого-

дженням з керівництвом Академії. 

 

18.8. Подання та заява до Департаменту преси можуть надаватись через 

регіональні медіацентри м. Львова. 

 

18.9. Порядок акредитації та відвідування Академії зарубіжними журналіс-

тами, працівниками зарубіжних засобів масової інформації, а також порядок 

роботи з ними визначаються з урахуванням обмежень, встановлених законо-

давством. 

18.10. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії 

не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку 

денного засідання оприлюднюється. 

 

 

 

 



 

Контактна інформація Національної академії сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного: 

 

Поштова адреса: 79026, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32 

Телефон для 

довідок: 

 

Приймальна комісія: 

міжміський – (032) 238-65-34  

міський – 258-43-54 

мобільний – 099-421-80-54 

Електронна пошта: mail@asv.gov.ua 

Сайт Академії: www.asv.gov.ua 
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Додаток 1 до Правил прийому до Національної академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2022 році  

(пункт 1.1 розділу I) 
 

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) ступеня вищої освіти бакалавра, 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання громадян України 
за рахунок видатків Державного бюджету 
 

Шифр та найменування галузі 

знань  

Код та найменування  

спеціальності 

 

Назва спеціалізації  

(освітньої програми) 

Ліцензований обсяг Термін дії 

сертифіката 

про 

Акредитацію денна форма навчання 

заочна 

форма 

навчання 

02 Культура і мистецтво 025 Музичне мистецтво Музичне мистецтво у Збройних Силах 

Входить до складу 

ліцензованого обсягу 

бакалаврського рівня-325 

- 

до 01.07.29 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Військова культурологія 

Входить до складу 

ліцензованого обсягу 

бакалаврського рівня-325 

- 

до 01.07.29 

 

14 Електрична інженерія 
141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

Комплекси, прилади та пристрої 

артилерійської розвідки 
Входить до складу 

ліцензованого обсягу 

бакалаврського рівня-325 

- 

 

до 01.07.29 

Системи та пристрої ракетних 

комплексів 

25 Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 

кордону 

253 Військове управління (за 

видами збройних сил) 

Управління діями підрозділів 

механізованих військ 
320 - 

 

 

 

до 01.07.29 

Управління діями підрозділів танкових 

військ 
80 - 

Управління діями підрозділів артилерії 320 - 

Управління діями інженерних 

підрозділів військ і сил 
110 - 

254 Забезпечення військ (сил) 

Морально-психологічне забезпечення 

у підрозділах, на кораблях (за видами 

збройних сил) 

100 - 

 

 

до 01.07.26 

 
255 Озброєння та військова техніка 

Озброєння та техніка інженерних 

військ 
60 - 

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 
 Входить до складу ліцензованого обсягу 

бакалаврського рівня-325 

до 01.07.24 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Додаток 2 до Правил прийому до Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2022 році  

(пункт 1.1 розділу I) 

 

 

 

 

Перелік акредитованих освітніх програм та галузей знань (спеціальностей) ступеня вищої освіти магістра, 

за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання 

(для вступників з числа курсантів – на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра) громадян України 

 
за рахунок видатків Державного бюджету 

 

Шифр та найменування галузі знань Код та найменування спеціальності 

Ліцензовані обсяги 

денна форма навчання 
заочна форма 

навчання 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 
Входить до складу ліцензованого обсягу 

магістерського рівня-250 
- 

14 Електрична інженерія 
141 Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

Входить до складу ліцензованого обсягу 

магістерського рівня-250 
- 

25 Воєнні науки, національна безпека,  

безпека Державного кордону 
255 Озброєння та військова техніка 30 - 

 
 

  

 

 



 

Додаток 3 до Правил прийому до Національної академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2022 році  

(пункт 3.2 розділу ІІI) 

 

 

Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс навчання на вакантні місця осіб,  

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь 

молодшого бакалавра для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра  

за умови вступу на споріднену спеціальність 

 

 
за рахунок видатків Державного бюджету 

 

Споріднені спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра 

Найменування спеціальності ступеня бакалавра 
Курс 

Термін 

навчання 

Кількість 

місць 

Назва Код Код Назва 

Музичне мистецтво 025 025 Музичне мистецтво 2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 

Військове управління (за видами збройних сил) 253 253 
Військове управління  

(за видами збройних сил) 
2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 

Забезпечення військ (сил) 254 254 Забезпечення військ (сил) 2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 

Озброєння та військова техніка 255  255 Озброєння та військова техніка 2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 141 141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  
2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 

Автомобільний транспорт 274 274 Автомобільний транспорт 2 курс 3 роки 

на 

вакантні 

місця 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                 Додаток 4 до Правил прийому до Національної академії  

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у 2022 році 

 

 

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 

 

 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Квота 

пільгових 

категорій 

(%) 

Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Примітка 

Денна форма навчання 

02 Культура і 

мистецтво 
025 Музичне мистецтво 10 

1. Українська мова і література 

2. Історія України або математика, або 

іноземна мова 

3. Творчий конкурс 

1,0 

100 

Фахівці музичного 

мистецтва 

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія 

10 

1. Українська мова і література 

2. Історія України 

3. Математика або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 

0,25 

0,25 

0,50 
100 

Фахівці культурно-

виховної роботи 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 10 

1. Українська мова або Українська мова і 

література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 

0,30 

 

0,50 

0,20 

100 

Фахівці 

артилерійської 

розвідки та ракетних 

підрозділів 

 

 
 

  

 

 



 

Продовження додатка 4 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Квота 

пільгових 

категорій 

(%) 

Перелік конкурсних предметів  

(вступних іспитів) 

Ваговий 

коефіцієнт 

Мінімальна 

кількість 

балів для 

допуску до 

участі в 

конкурсі  

Примітка 

25 Воєнні науки, 

національна безпека, 

безпека державного 

кордону 

253 Військове управління 

(Сухопутні війська) 

10 

1. Українська мова або Українська мова і 

література 

1. Історія України  

2. Математика або іноземна мова, або фізика, 

або географія, або біологія, або хімія 

0,30 

 

0,36 

0,25 
100 

Фахівці 

механізованих, 

танкових, 

артилерійських та 

інженерних 

підрозділів 

254 Забезпечення військ 

(сил) 

10 

1. Українська мова або Українська мова і 

література 

2. Історія України  

3. Математика або іноземна мова, або фізика, 

або географія, або біологія, або хімія 

0,30 

 

0,36 

0,25 

100 

Фахівці морально-

психологічного 

забезпечення 

255 Озброєння та військова 

техніка 

10 

1. Українська мова або Українська мова і 

література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або фізика, або географія, 

або біологія, або хімія, або історія України 

0,30 

 

0,36 

0,25 

100 

Фахівці інженерних 

підрозділів 

Заочна форма навчання 

274 Автомобільний 

транспорт 

– 

10 

1. Українська мова або Українська мова і 

література 

2. Математика 

3. Історія України або іноземна мова, або 

біологія, або географія, або фізика, або хімія 

0,30 

 

0,50 

0,25 

100 

 

 
 

  

 

 



 

Додаток 5 до Правил прийому до Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного у 2022 році 

(пункти 7.8.1, 7.8.2 розділу VII) 

 

Т А Б Л И Ц Я 

Нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки для кандидатів  

на навчання в Академії 
 

Бали 

Категорія кандидатів на навчання у ВВНЗ 

З числа в/службовців та 

цивільної молоді (чоловіки) 

З числа в/службовців, 

(жінки) 

Особи жіночої статі 

(цивільна молодь) 

№ 3 № 14 № 25 № 3 № 20 № 21 № 1 № 20 № 21 

100 12.00 17 13,80 16.00 32 50 4.20 32 50 

99 12.04 - 13,85 16.04 - - 4.22 - - 

98 12.08 - 13,90 16.08 - 49 4.24 - 49 

97 12.12 - 13,95 16.12 - - 4.26 - - 

96 12.16 - 14,00 16.16 - 48 4.28 - 48 

95 12.20 16 14,05 16.20 31 - 4.30 31 - 

94 12.24 - 14,10 16.24 - 47 4.32 - 47 

93 12.28 - 14,15 16.28 - - 4.34 - - 

92 12.32 - 14,20 16.32 - 46 4.36 - 46 

91 12.36 - 14,25 16.36 - - 4.38 - - 

90 12.40 15 14,30 16.40 30 45 4.40 30 45 

89 12.44 - 14,35 16.44 - - 4.42 - - 

88 12.48 - 14,40 16.48 - 44 4.44 - 44 

87 12.52 - 14,45 16.52 29 - 4.46 29 - 

86 12.56 - 14,50 16.56 - 43 4.48 - 43 

85 13.00 14 14,55 17.00 - - 4.50 - - 

84 13.04 - 14,60 17.06 28 42 4.52 28 42 

83 13.08 - 14,65 17.12 - - 4.54 - - 

82 13.12 - 14,70 17.18 - 41 4.56 - 41 

81 13.16 - 14,75 17.24 27 - 4.58 27 - 

80 13.20 13 14,80 17.30 - 40 5.00 - 40 

79 13.24 - 14,85 17.36 - - 5.02 - - 

78 13.28 - 14,90 17.42 26 39 5.04 26 39 

77 13.32 - 14,95 17.48 - - 5.06 - - 

76 13.36 - 15,00 17.54 - 38 5.08 - 38 

75 13.40 12 15,05 18.00 25 - 5.10 25 - 

74 13.44 - 15,10 18.06 - 37 5.12 - 37 

73 13.48 - 15,15 18.12 - - 5.14 - - 

72 13.52 - 15,20 18.18 24 36 5.16 24 36 

71 13.56 - 15,25 18.24 - - 5.18 - - 

70 14.00 11 15,30 18.30 - 35 5.20 - 35 

69 14.06 - 15,35 18.36 23 - 5.22 23 - 

68 14.12 - 15,40 18.42 - 34 5.24 - 34 

67 14.18 - 15,45 18.48 - - 5.26 - - 

66 14.24 - 15,50 18.54 22 33 5.28 22 33 

65 14.30 10 15,55 19.00 - - 5.30 - - 

64 14.36 - 15,60 19.06 - 32 5.32 - 32 

63 14.42 - 15,65 19.12 21 - 5.34 21 - 

62 14.48 - 15,70 19.18 - 31 5.36 - 31 

61 14.54 - 15,75 19.24 - - 5.38 - - 

60 15.00 9 15,80 19.30 20 30 5.40 20 30 

59 15.06 - 15,85 19.36 - - 5.42 - - 

58 15.12 - 15,90 19.42 - 29 5.44 - 29 

57 15.18 - 15,95 19.48 19 - 5.46 19 - 



 

Продовження додатка 5 
 

56 15.24 - 16,00 19.54 - 28 5.48 - 28 
55 15.30 8 16,05 20.00 - - 5.50 - - 
54 15.36 - 16,10 20.08 18 27 5.52 18 27 
53 15.42 - 16,15 20.16 - - 5.54 - - 
52 15.48 - 16,20 20.24 - 26 5.56 - 26 
51 15.52 - 16,25 20.32 17 - 5.58 17 - 
50 16.00 7 16,30 20.40 - 25 6.00 - 25 
49 16.06 - 16,35 20.48 - - 6.03 - - 
48 16.12 - 16,40 20.56 16 24 6.06 16 24 
47 16.18 - 16,45 21.04 - - 6.09 - - 
46 16.24 - 16,50 21.12 - 23 6.12 - 23 
45 16.30 6 16,55 21.20 15 - 6.15 15 - 
44 16.36 - 16,60 21.28 - 22 6.18 - 22 
43 16.42 - 16,65 21.36 - - 6.21 - - 
42 16.48 - 16,70 21.44 14 21 6.24 14 21 
41 16.52 - 16,75 21.52 - - 6.27 - - 
40 17.00 5 16,80 22.00 - 20 6.30 - 20 
39 17.06 - 16,85 22.08 13 - 6.33 13 - 
38 17.12 - 16,90 22.16 - 19 6.36 - 19 
37 17.18 - 16,95 22.24 - - 6.39 - - 
36 17.24 - 17,00 22.32 12 18 6.42 12 18 
35 17.30 4 17,05 22.40 - - 6.45 - - 
34 17.36 - 17,10 22.48 - 17 6.48 - 17 
33 17.42 - 17,15 22.56 11 - 6.51 11 - 
32 17.48 - 17,20 23.04 - 16 6.54 - 16 
31 17.52 - 17,25 23.12 - - 6.57 - - 
30 18.00 3 17,30 23.20 10 15 7.00 10 15 
29 18.08 - 17,35 23.28 - - 7.03 - - 
28 18.16 - 17,40 23.36 - 14 7.06 - 14 
27 18.24 - 17,45 23.44 9 - 7.09 9 - 
26 18.32 - 17,50 23.52 - 13 7.12 - 13 
25 18.40 2 17,55 24.00 - - 7.15 - - 
24 18.48 - 17,60 24.12 8 12 7.18 8 12 
23 18.56 - 17,65 24.24 - - 7.21 - - 
22 19.04 - 17,70 24.36 - 11 7.24 - 11 
21 19.12 - 17,75 24.48 7 - 7.27 7 - 
20 19.20 - 17,80 25.00 - 10 7.30 - 10 
19 19.28 - 17,85 25.12 - - 7.33 - - 
18 19.36 - 17,90 25.24 6 9 7.36 6 9 
17 19.44 - 17,95 25.36 - - 7.39 - - 
16 19.52 - 18,00 25.48 - 8 7.42 - 8 
15 20.00 1 18,05 26.00 5 - 7.45 5 - 
14 20.12 - 18,10 26.12 - 7 7.48 - 7 
13 20.24 - 18,15 26.24 - - 7.51 - - 
12 20.36 - 18,20 26.36 4 6 7.54 4 6 
11 20.48 - 18,25 26.48 - - 7.57 - - 
10 21.00 - 18,30 27.00 - 5 8.00 - 5 
9 21.12 - 18,35 27.12 3 - 8.03 3 - 
8 21.24 - 18,40 27.24 - 4 8.06 - 4 
7 21.36 - 18,45 27.36 - - 8.09 - - 
6 21.48 - 18,50 27.48 2 3 8.12 2 3 
5 22.00 - 18,55 28.00 - - 8.15 - - 
4 22.12 - 18,60 28.06 - 2 8.18 - 2 
3 22.24 - 18,65 28.12 1 - 8.21 1 - 
2 22.36 - 18,70 28.18 - 1 8.24 - 1 
1 22.48 - 18,75 28.24 - - 8.27 - - 

 

 

 
 

 



 

Додаток 6 до Правил прийому до Національної  

академії сухопутних військ імені гетьмана  

Петра Сагайдачного у 2022 році 

(пункти 7.8. розділу VII) 

Співвідношення 

оцінки фізичної підготовки до рейтинг-бала кандидатів для навчання у ВВНЗ, ВНП ЗВО, 

ЗФПВО, у тому числі і за програмою підготовки офіцерів запасу 

Оцінка 
Рейтинг  

бал 

Вікові групи, категорії, набрана сума балів за трьома вправами відповідно 

до таблиць 1, 3, 4 додатка 10 

1 в/гр. II, III кт. 2 в/гр. II, III кт. 3 в/гр. II, III кт. 

"5" 70 280 265 250 

"4" 69 279 264 249 

"4" 68 278 263 248 

"4" 67 277 262 247 

"4" 66 276 261 246 

"4" 65 275 260 245 

"4" 64 274 259 244 

"4" 63 273 258 243 

"4" 62 272 257 242 

"4" 61 271 256 241 

"4" 60 270 255 240 

"4" 59 269 254 239 

"4" 58 268 253 238 

"4" 57 267 252 237 

"4" 56 266 251 236 

"4" 55 265 250 235 

"4" 54 264 249 234 

"4" 53 263 248 233 

"4" 52 262 247 232 

"4" 51 261 246 231 

"4" 50 260 245 230 

"3" 49 259 244 229 

"3" 48 258 243 228 

"3" 47 257 242 227 

"3" 46 
256 

255 

241 

240 

226 

225 

"3" 45 254 239 224 

"3" 44 
253 

252 

238 

237 

223 

222 

"3" 43 251 236 221 

"3" 42 
250 

249 

235 

234 

220 

219 

"3" 41 248 233 218 

"3" 40 
247 

246 

232 

231 

217 

216 

"3" 39 245 230 215 

"3" 38 
243 

244 

229 

228 

214 

213 

"3" 37 242 227 212 

"3" 36 241 226 211 

"3" 35 240 225 210 

"2" <35 <240 <225 <210 
 

 

 

 



 

Додаток 7 до Правил прийому до Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного у 2022 році 

(пункти 7.8. розділу VII) 

 

 

 

Переведення оцінки рівня фізичної підготовленості в шкалу 100-200 балів 

 

Оцінка за  

4-бальною 

шкалою 

Рейтинговий 

бал 

Шкала 

100-200 
 

Оцінка за  

4-бальною 

шкалою 

Рейтинговий 

бал 

Шкала  

100-200 

«5» 70 200,0  «4» 51 145,7 

«4» 69 197,1  «4» 50 142,9 

«4» 68 194,3  «3» 49 140,0 

«4» 67 191,4  «3» 48 137,1 

«4» 66 188,6  «3» 47 134,3 

«4» 65 185,7  «3» 46 131,4 

«4» 64 182,9  «3» 45 128,6 

«4» 63 180,0  «3» 44 125,7 

«4» 62 177,1  «3» 43 122,9 

«4» 61 174,3  «3» 42 120,0 

«4» 60 171,4  «3» 41 117,1 

«4» 59 168,6  «3» 40 114,3 

«4» 58 165,7  «3» 39 111,4 

«4» 57 162,9  «3» 38 108,6 

«4» 56 160,0  «3» 37 105,7 

«4» 55 157,1  «3» 36 102,9 

«4» 54 154,3  «3» 35 100,0 

«4» 53 151,4  «2» 35  

«4» 52 148,6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100- 

200 

1 100 

2 107 

3 113 

4 119 

5 125 

6 128 

7 131 

8 134 

9 136 

10 138 

11 140 

12 142 

13 144 

14 146 

15 147 

16 148 

17 149 

 

18 150 

19 151 

20 152 

21 153 

22 154 

23 156 

24 158 

25 160 

26 162 

27 164 

28 167 

29 170 

30 173 

31 176 

32 180 

33 186 

34 192 

35 200 

 

 

Тестовий бал 
Бал за шкалою 100- 

200 

1 100 

2 110 

3 118 

4 125 

5 128 

6 131 

7 134 

8 136 

9 138 

10 140 

11 142 

12 144 

13 146 

14 148 

 

15 149 

16 150 

17 151 

18 152 

19 154 

20 156 

21 159 

22 162 

23 165 

24 168 

25 172 

26 176 

27 180 

28 185 

29 192 

30 200 

 

Додаток 8 до Правил прийому до Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного у 2022 році 

 

 

ТАБЛИЦІ 

переведення тестових балів національного мультипредметного тесту, 

комплексного магістерського тесту, магістерського тесту навчальної 

компетентності до шкали 100-200 

1. Таблиця переведення тестових балів з української мови

 національного  мультипредметного тесту до шкали 100-200 

 

2 Таблиця переведення тестових балів з математики

 національного    мультипредметного тесту до шкали 100-200 
 



 

 
Продовження додатка 8 

3 Таблиця переведення тестових балів з історії України

 національного  мультипредметного тесту до шкали 100-200 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 150 

19 151 

20 152 

21 153 

22 154 

23 156 

24 158 

25 160 

26 162 

27 164 

28 167 

29 170 

30 173 

31 176 

32 180 

33 186 

34 192 

35 200 

Тестовий бал Бал за шкалою 100-200 

1 100 

2 107 

3 113 

4 119 

5 125 

6 128 

7 131 

8 134 

9 136 

10 138 

11 140 

12 142 

13 144 

14 146 

15 147 

16 148 

17 149 



 

Додаток 9 до Правил прийому до Національної 

академії сухопутних військ імені гетьмана  

Петра Сагайдачного у 2022 році  

(пункт 5.1.1.2, розділу V) 

 

 

 

ЗГОДА 

на укладення контракту про навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного неповнолітньою особою 

 

 

Я, батько _______________________________________________________________________, 

народився “____” _____________ 19____ року, паспорт серія _____ № ___________________  

Я, мати  ________________________________________________________________________, 

народилась  “____” _____________ 19____ року, паспорт серія _____ № __________________  

не заперечую щодо укладення контракту про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового 

навчального закладу неповнолітнім/неповнолітньою сином/дочкою ___________________________________________________________________________ 

відповідно до ст. 31, 32 Цивільного Кодексу України та ст. 25 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”. 

 

___________________                  _________________                  ________________________ 
                      (дата)                                                                                   (підпис)    (прізвище та ініціали батька) 

___________________                  _________________                  ________________________ 
                      (дата)                                                                              (підпис)    (прізвище та ініціали матері) 

 

 
* Згода надається однією особою у разі: 

- смерті одного з батьків 

- позбавлення батьківського піклування 

- неможливості встановлення місцезнаходження одного з батьків 

 

 



 

 


