
 

 

 



 1.4. Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних 

засадах проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти 

не нижче бакалавра (далі громадяни), придатні до військової служби за станом здоров’я та 

морально-діловими якостями.  

 

У частині восьмій статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу» визначено: «Відстрочка від призову на строкову військову службу також 

надається громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою 

підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти. Така відстрочка надається на весь період 

проведення військової підготовки та на строк, що триває від завершення такої 

підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання 

офіцерського складу, але не довше ніж до кінця поточного року після завершення 

підготовки».  

 

1.5. Громадяни можуть проходити військову підготовку за умови відповідності 

спеціальностей, які вони мають або за якими здійснюється їх підготовка у закладах вищої 

освіти, військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу.  

 

1.6. Жінки залучаються до військової підготовки за військово-обліковими 

спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком військово-облікових 

спеціальностей осіб офіцерського складу, Переліком військових посад осіб офіцерського 

складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками, Переліком військово-

облікових спеціальностей, за якими може бути присвоєно первинне військове звання 

молодшого лейтенанта запасу (зі змінами), затвердженим наказом Міністра оборони України 

від 20 червня 2012 року № 412/дск, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 

2012 року за № 1191/21503.5.  

 

1.7. 1. Військова підготовка громадян проводиться на навчально-матеріальній базі КВП 

НУВГП протягом 2-х років навчання. Військова підготовка планується та проводиться для 

громадян, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та для здобувачів вищої 

освіти ЗВО протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового 

дня»).  

 

1.7.2. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра можуть 

проходити курс навчання з військової підготовки протягом 4 місяців щоденно з вівторка по 

суботу з подальшим присвоєнням первинного військового звання «молодший лейтенант 

запасу».  

 

1.8. Порядок організації та проведення військової підготовки передбачається 

відповідним договором між НУВГП та ЗВО і відповідним контрактом між громадянином, 

який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором НУВГП.  

 

1.9. Громадяни проходять військову підготовку за державним замовленням за рахунок 

коштів, які надходять від фізичних осіб як плата за послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з 

військовою підготовкою (за контрактом).  

 

1.10. Вартість військової підготовки громадянина складається з двох частин:  

 

- витрати НУВГП на послуги у галузі вищої освіти, пов’язані з військовою підготовкою;  

 

- витрати Міністерства оборони України, пов’язані із забезпеченням та проведенням 

військової підготовки.  



Вартість військової підготовки розраховується НУВГП, на базі якого здійснюється 

військова підготовка, погоджується Департаментом військової освіти, науки, соціальної та 

гуманітарної політики Міністерства оборони України і затверджується ректором НУВГП.  

Вартість навчання становить 16 500 грн. за навчальний рік.  

 

1.11. Навчання на КВП НУВГП здійснюється за рахунок коштів фізичних осіб.  

Оплата здійснюється на початку кожного семестру навчання рівними частинами. Для 

окремої категорії громадян передбачена оплата за навчання щомісячно.  

 

1.12. Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної 

роботи, практичної підготовки, підсумкового навчального збору, контрольних заходів.  

Обов’язковою практичною складовою військової підготовки є первинна військово-

професійна підготовка.  

Комплексні практичні заняття проводяться після опанування на кафедрі військової 

підготовки теоретичної складової первинної військово-професійної підготовки та тактичної 

медицини.  

Тривалість комплексних практичних занять за всіма військово-обліковими 

спеціальностями становить 138 годин.  

 

1.13. Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, пройшли 

теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки на КВП НУВГП та 

комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки, 

залучаються до проходження підсумкового 30-добового навчального збору, передбаченого 

програмою військової підготовки.  

Навчальний збір організовується після закінчення навчання на КВП НУВГП у 

поточному році.  

 

1.14. Навчальний збір завершується складенням громадянами випускного екзамену.  

 

1.15. Після складення випускного екзамену громадяни складають Військову присягу 

(крім тих, хто її вже склав) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом 

внутрішньої служби Збройних Сил.  

 

1.16. На громадян, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову 

присягу, оформлюються атестаційні матеріали.  

 

1.17. Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до 

офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта 

запасу.  

 

2. УМОВИ ВСТУПУ  

 

2.1. До вступу допускаються громадяни України, які мають або здобудуть освітній 

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (станом на липень 2024 року) всіх форм навчання не 

старше 40 років, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими 

якостями.  

 

2.2. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за 

результатами медичного огляду.  

 

Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я визначається на 

підставі:  



- чоловіки: відмітки за результатами медичного огляду військово-лікарської комісії 

районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем 

їх військового обліку;  

- особи жіночої статі: довідки з висновком за результатами медичного огляду 

військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної 

підтримки за місцем проживання або навчання.  

 

Медичний огляд проводиться за направленням від КВП НУВГП.  

 

2.3. Громадяни, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають: заяву 

на ім’я завідувача кафедри військової підготовки.  

 

Заява повинна містити такі відомості:  

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;  

ЗВО, номер навчальної групи та назва закладу, в якому він навчається (ЗВО, який 

закінчив для громадян, які мають вищу освіту);  

форма навчання – очна (денна, вечірня) або заочна (дистанційна);  

інформація про здобутий або той, що здобувається громадянином ступінь вищої освіти, 

галузь знань, спеціальність та спеціалізацію;  

придатність до проходження військової служби за станом здоров’я згідно із записом у 

медичній довідці;  

проходження військової служби;  

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання 

про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.  

 

2.4. До заяви додаються:  

- ксерокопія першої та другої сторінки паспорта громадянина України;  

- ксерокопія картки платника податків;  

- ксерокопія посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);  

- ксерокопія диплома про вищу освіту та додатка до нього (для громадян, які вже мають 

освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра).  

 

2.5. Відповідальна особа за облік і організацію військової підготовки, яка призначена 

ректором НУВГП, організовує збір визначених документів та складає список громадян, які 

виявили бажання пройти військову підготовку.  

Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і 

спеціальності підготовки у ЗВО (отриманому дипломі) змісту військової підготовки за 

відповідною військово-обліковою спеціальністю.  

 

Відбір громадян закінчується не пізніше 29.08.2022 року.  

 

2.6. Громадяни, які зараховані на КВП НУВГП, укладають контракт з ректором НУВГП 

в порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 року № 48.  

Якщо громадянин не підписав контракт протягом визначеного часу, його військова 

підготовка припиняється, і він відраховується зі складу тих, хто проходить військову 

підготовку.  

На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом, за умови 

укладання контракту у встановлений термін.  

У зв’язку з можливими змінами в законодавчих актах щодо організації військової 

підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу можливі зміни у 

Правилах прийому громадян України для проходження військової підготовки на КВП НУВГП. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                          
 

 Студента (громадянина) ____________________________________________________ 
                                                                                            (назва ЗВО, в якому навчається або закінчив, рік закінчення навчання) 

__________________________________________________________________________ 

Форма навчання ___________________________________________________________ 

Факультет__________________________________________  навч. група____________ 

Спеціальність______________________________________________________________ 

Прізвище__________________________________________________________________ 

Ім’я__________________________ По батькові__________________________________ 

Дата народження___________________  Громадянство___________________________ 

Адреса за пропискою (за паспортом)__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Адреса фактичного місця проживання__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Проходження військової служби ______________________________________________ 

Військкомат, де перебуває на обліку___________________________________________ 

Ідентифікаційний номер_____________________________________________________ 

Телефон дом.________________   моб.________________ Email:____________________ 

           Придатність до військової служби (за висновками в медичній довідці) _______________ 

 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас зарахувати мене кандидатом на участь в конкурсному відборі для 

вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової 

підготовки Національного університету водного господарства та 

природокористування в 2022 році. 

Бажаю пройти військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу 

тому, що маю бажання реалізувати права громадянина України на рівні можливості 

у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для 

належного виконання військового обов'язку в запасі у мирний час, обов'язків військової 

служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності. 

Зобов’язуюсь виконувати всі вимоги, що ставляться до студентів під час 

проходження військової підготовки. 

Даю згоду на використання моїх персональних даних в базі даних кафедри 

військової підготовки Національного університету водного господарства та 

природокористування та Міністерства оборони України. Зі своїми правами, що 

визначені у ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”, ознайомлений. 

    ____________                         ____________                    ______________ 
            /дата, місяць, рік/                                    /особистий підпис/                                /ініціали, прізвище/ 

 
Додається: ксерокопія 1, 2-ї сторінок паспорта,  

         ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, 

         ксерокопія приписного свідоцтва, яка видається військовим комісаріатом, 

                   довідка ВЛК про придатність до військової служби (навчання за програмою підготовки    

                   офіцерів запасу), яка видається військовим комісаріатом, 

                   ксерокопія диплома про вищу освіту з додатком; 

         ксерокопія посвідчення водія (за наявністю). 

 

Резолюція директора (декана) 

Інституту (факультету) 

 

 

 

 

Завідувачу кафедри  

військової підготовки  

Національного університету водного 

господарства та природокористування  

Горошнікову С.В. 

(Не заперечую, або заперечую, 

дата, підпис, печатка) 

 



Додаток 2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НА  ЗВОРОТІ                                                                                                            

Додаток 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4                                                                                                               Додаток 4/1                                                                

(тільки чоловікам) 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 5 

 

 
 

кутовий штамп 

військкомату 

 

ДОВІДКА № _____ 

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

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

 

Пройшов медичний огляд у військово-лікарській комісії ____________ 

_______________________________________ «___» _________ 20___року 
                                              (назва військкомату) 

Діагноз: ______________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Постанова військово-лікарської комісії: 

На підставі статті ______ графи _____ Розкладу хвороб, графи _____ 

Таблиці додаткових вимог __________ (додатки № 1,2,3 до Положення про 

військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого 

наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402) 

___________________________________________ до військової служби. 
                                 (вказати придатний(а) або не придатний(а)) 

 

Голова ВЛК _______________________________________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

Секретар ВЛК _____________________________________________________ 
(підпис, прізвище, ініціали) 

 

Місце знаходження комісії ___________________________________________ 
(вказати адресу) 

 

Військовий комісар________ ________________________________________ 
                                                                      (назва військкомату) 

                                  _______________   _________________________________ 
                                                              (підпис)                                             (ініціали прізвище) 

 

«___»_________20___року 
 

 

 

 

 

 



Додаток 6 



 

Додаток 7 

ОБОВ’ЯЗКИ 

ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА 

ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

(Витяг з наказу Міністра освіти і науки України та Міністра оборони України  

від 15 серпня 2018 року № 910/412 ) 

 

Громадяни, які проходять навчання за програмами підготовки осіб 

офіцерського складу для проходження військової служби за контрактом, крім 

обов’язків, передбачених Законом України «Про вищу освіту» та «Положенням 

про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти», зобов’язані: 

дотримуватися умов контракту та правил внутрішнього розпорядку 

військового навчального підрозділу; 

сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати 

командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою 

військовою (військово-обліковою) спеціальністю; 

відвідувати всі заняття, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, 

передбачені програмою підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у 

військовому навчальному підрозділі; 

дотримуватись на заняттях вимог статутів Збройних Сил України і 

розпорядку дня військового навчального підрозділу; 

прибувати на заняття охайно одягненими (громадяни, які проходять 

навчання за програмами підготовки осіб офіцерського складу для проходження 

військової служби за контрактом, - одягненими у форму, визначену керівником 

військового навчального підрозділу), мати акуратну зачіску; 

зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне 

обладнання, дотримуватись заходів безпеки під час проведення занять зі зброєю 

та на військовій техніці; 

виконувати вимоги режиму секретності та не допускати розголошення 

державної таємниці, яка їм буде довірена або стане відомою під час навчання. 

 
 


