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ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного
флоту Національного університету “Одеська морська академія” у 2020 році
Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету “Одеська морська академія” (далі – відділення
військової підготовки) є військовим навчальним підрозділом Національного
університету “Одеська морська академія”.
Провадження освітньої діяльності у відділенні військової підготовки
здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від
15 травня 2017 року серія ВО № 016101.
Правила прийому до відділення військової підготовки розроблені відповідно до
Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (зі змінами),
Положення про проходження громадянами України військової служби у
Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від
10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами), Переліку галузей знань і спеціальностей,
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №266, Інструкції про
організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому
до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти, затвердженої наказом Міністерства оборони України від
05.06.2014 № 360, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня
2014 року за № 704/25481, наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 №
170 “Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України” (зі змінами), Особливостей прийому на навчання до вищих військових
навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої
освіти для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах
особливого періоду, затверджених наказом Міністерства оборони України від
11.05.2016 № 248, наказу Міністерства освіти і науки України від 30.10.2019 №
1350 “Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів фахової
передвищої освіти в 2020 році”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції
України 17 січня 2020 року за № 49/34332, наказу Міністерства освіти і науки
України від 18.05.2020 № 637 “Про внесення змін до наказу Міністерства освіти
і науки України від 30 жовтня 2019 № 1350”.
I. Загальні положення
1. Відділення військової підготовки оголошує прийом на конкурсній
основі на підготовку військових фахівців фахової передвищої освіти за
освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр” з терміном
навчання 2 роки 6 місяців відповідно до ліцензії в межах ліцензованих обсягів
(додаток 1).
Відділення військової підготовки здійснює підготовку фахівців за денною
формою навчання за схемою “курсант” в статусі військовослужбовця протягом
усього строку навчання для подальшого комплектування посад осіб
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сержантського (старшинського) складу у Збройних Силах України.
Фінансування здійснюється за рахунок видатків державного бюджету
відповідно до державного замовлення.
2. На навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий
молодший бакалавр” до відділення військової підготовки приймаються за
власним бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню
освіту, відповідають установленим вимогам проходження військової служби та
успішно пройшли вступні випробування:
• особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, в
тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання;
• військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають
повну загальну середню освіту та не мають військових звань офіцерського
складу, віком до 30 років;
3. Відділення військової підготовки здійснює підготовку громадян
України для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб
сержантського та старшинського складу у Збройних Силах України та інших
військових формуваннях, утворених відповідно до законів України.
4. Після вступу до відділення військової підготовки курсанти в
індивідуальному порядку укладають контракт (на навчання) з Міністерством
оборони України, від імені якого виступає начальник відділення військової
підготовки.
5. При достроковому розірванні контракту на проходження військової
служби у зв’язку з небажанням продовжувати навчання або відрахуванням за
недисциплінованість, а також при відмові від подальшого проходження
військової служби на посадах осіб старшинського складу після закінчення
відділення військової підготовки, відповідно до чинного законодавства,
курсанти відшкодовують витрати, пов’язані з їх утриманням у відділенні
військової підготовки.
6. Відомості про результати роботи Відбіркової комісії відділення
військової підготовки з прийому та проведення вступної кампанії, з метою
запобігання розголошення інформації з обмеженим доступом, не вносяться до
Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
ІІ. Порядок прийому заяв і документів
1. Особи, які виявили бажання вступити до відділення військової
підготовки на навчання за освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший
бакалавр” повинні ознайомитись з цими Правилами прийому, наявною
ліцензією та сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої спеціальності.
Факт ознайомлення вступника з цими Правилами прийому, наявною
ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої спеціальності,
необхідністю подання заяви щодо виключення зарахованих на місця
державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного
замовлення, а також факт участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів
на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за спеціальними
умовами фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим
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підписом при поданні заяви у паперовій формі до Відбіркової комісії відділення
військової підготовки.
2. Кандидати до вступу з числа цивільної молоді, резервісти та
військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту, та не мають
військових звань офіцерського складу (для навчання за денною формою)
подають заяву до районного (міського) територіального центру комплектування
та соціальної підтримки (військового комісаріату) за місцем проживання.
Інші вступники, а саме: військовослужбовці Збройних Сил України,
інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби
транспорту Міністерства оборони України, які проходять строкову військову
службу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового,
сержантського (старшинського) складу (денна форма навчання) та
військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського)
складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за
призовом під час мобілізації та отримали поранення під час виконання
службових обов’язків у районі проведення бойових дій (для навчання за
денною формою) подають рапорт за підпорядкованістю. Усі зазначені категорії
осіб подають документи в строки, установлені п. 2 параграфу 3 цих Правил
прийому.
3. У заяві вступник з числа цивільної молоді вказує:
 прізвище, ім’я та по батькові;
 рік, місяць і день народження;
 поштовий індекс, адресу місця проживання та номер контактного
телефону;
 найменування обраного військового навчального підрозділу закладу
вищої освіти (Відділення військової підготовки Морехідного коледжу
технічного флоту Національного університету “Одеська морська академія”);
 обрану спеціальність навчання;
 наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського
центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
 перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була
здійснена.
4. До заяви вступник додає:
 автобіографію;
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
 шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3×4 см);
 копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою або за спеціальними правами (за наявності);
 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків (ідентифікаційного номера);
 три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником
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адресою проживання та адресою районного (міського) територіального центру
комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату), де вступник
перебуває на військовому обліку;
 медичну справу з карткою медичного огляду кандидата на навчання з
рішенням лікарської комісії про придатність вступника до навчання;
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до
статті 5 Закону України “Про громадянство України”).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським)
територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (військовим
комісаріатом), до якого вони подаються, або в установленому законодавством
порядку.
5. У рапорті вступник (військовослужбовець) вказує:
 військове звання;
 прізвище, ім’я та по батькові;
 займану посаду;
 рік, місяць, день народження;
 здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;
 найменування військового навчального підрозділу закладу вищої
освіти (Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного
флоту Національного університету “Одеська морська академія”);
 обрану спеціальність навчання;
 наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського
центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів;
 перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для
проходження зовнішнього незалежного оцінювання, якщо реєстрація була
здійснена.
До рапорту вступник (військовослужбовець) додає:
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього;
 автобіографію, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця
проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової
частини (установи, закладу), де військовослужбовець військової служби за
контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського
(старшинського) складу, який проходить строкову військову службу або
військову службу за призовом під час мобілізації та отримав поранення під час
виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить
службу;
 копію службової картки;
 копію свідоцтва про народження;
 копію паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);
 шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см,
які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи,
закладу);
 довідку про проходження військової служби (витяг із послужного
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списку);
 копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою або за спеціальними правами (за наявності);
 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків (ідентифікаційного номера);
 рішення
військово-лікарської
комісії
про
придатність
військовослужбовця до навчання;
 три поштових конверти з марками.
Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими
особами військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець
військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового,
сержантського (старшинського) складу, який проходить строкову військову
службу або військову службу за призовом під час мобілізації та отримав
поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення
бойових дій) проходить службу.
6. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової
комісії відділення військової підготовки. Факт кожного подання заяви в
паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою Відбіркової комісії
відділення військової підготовки безпосередньо під час її прийняття.
7. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред ’являє особисто
до Відбіркової комісії (після прибуття до відділення військової підготовки):
 документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України “Про громадянство України”);
 військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і
додаток до нього (оригінал);
 сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного
оцінювання (за наявності);
 документи, які підтверджують право вступника на зарахування за
співбесідою або за спеціальними правами (за наявності).
Документи про пільги подаються вступниками тільки під час особистого
подання заяви в паперовій формі до Відбіркової комісії відділення військової
підготовки.
8. Усі копії документів засвідчуються за наявними оригіналами
Відбірковою комісією відділення військової підготовки або в установленому
законодавством порядку.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
ІІІ. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань,
конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Порядок роботи Відбіркової комісії відділення військової підготовки:
з понеділка по п’ятницю – з 9 00 до 1700, в суботу – з 900 до 1700;
в неділю – з 900 до 1300;
01 серпня – з 900 до 1800;
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09 серпня – з 900 до 1800;
2. Прийом заяв і документів, вступні випробування (екзамени),
конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-професійним
ступенем “фаховий молодший бакалавр” до відділення військової підготовки
проводиться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому документів від кандидатів до вступу з
числа цивільної молоді до районного (міського) військкомату 01 січня 2020 року
за місцем проживання
Закінчення прийому документів від кандидатів до вступу з
числа цивільної молоді (денна форма навчання) до районного 01 червня 2020 року
(міського) військкомату за місцем проживання
Терміни подачі рапортів на вступ за підпорядкованістю
військовослужбовців Збройних Сил України, інших
утворених відповідно до законів України військових
формувань, а також правоохоронних органів спеціального
призначення та Державної служби транспорту Міністерства
інфраструктури України, які проходять строкову військову
службу, військовослужбовців військової служби за 01 січня – 01 квітня 2020
контрактом рядового, сержантського (старшинського) року
складу, військовослужбовців військової служби за
контрактом рядового, сержантського (старшинського)
складу, які проходять строкову військову службу або
військову службу за призовом під час мобілізації та отримали
поранення під час виконання службових обов’язків у районі
проведення бойових дій (заочна форма навчання).
Термін подачі вступником заяви, як виняток, безпосередньо
начальнику відділення військової підготовки у випадку, якщо
до 01 серпня 2020 року
у військкоматі рознарядка для направлення до відділення
військової підготовки відсутня або вже виконана
Термін прийому документів кандидатів на навчання від
військкоматів
Початок прийому заяв, особових справ та документів
Відбірковою комісією відділення військової підготовки
Закінчення прийому заяв, особових справ та документів
Відбірковою комісією відділення військової підготовки
Вступні випробування (медичний огляд, психологічне
обстеження, оцінка рівня фізичної підготовленості)
Проведення конкурсу сертифікатів, вступних екзаменів
(іспитів)
Оприлюднення рейтингового списку вступників
Терміни виконання вступниками вимог до зарахування,
вибору місця навчання, а також прийом оригіналів атестатів та
сертифікатів
Термін видання наказу на зарахування вступників до відділення
військової підготовки на навчання
Виключення зарахованих до відділення військової підготовки
на місця державного замовлення вступників, з конкурсу на інші

до 01 серпня 2020 року
01серпня 2020 року
09 серпня 2020 року
10 – 17 серпня 2020 року
10 – 17 серпня 2020 року
до 1200
18 серпня 2020 року
до 1200
19 серпня 2020 року
Не пізніше 1200 20 серпня
2020 року
до 1500
20 серпня 2020 року
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Етапи вступної кампанії
місця державного замовлення

3. Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог Правил
прийому, або в яких відсутні визначені Правилами прийому документи,
повертаються до територіальних центрів комплектування та соціальної
підтримки (військових комісаріатів), командирам військових частин (установ,
закладів), начальникам військових ліцеїв, начальникам ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою.
4. У разі, якщо у територіальному центрі комплектування та соціальної
підтримки (військовому комісаріаті) рознарядка для направлення до відділення
військової підготовки відсутня або вона вже виконана, вступник може, як
виняток, подати заяву безпосередньо начальнику відділення військової
підготовки. У заяві необхідно додатково вказати поштову адресу районного
(міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки
(військового комісаріату), у якому кандидат на навчання перебуває на
військовому обліку.
5. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території,
території проведення антитерористичної операції та тимчасово проживають на
іншій території України, у разі неможливості оформлення особової справи у
територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (військовому
комісаріаті) за місцем проживання мають право подати заяву на вступ
безпосередньо до Відбіркової комісії відділення військової підготовки.
Оформлення особових справ таких вступників здійснюється у відділенні
військової підготовки.
IV. Фінансування підготовки фахівців
1. Фінансування підготовки військових фахівців у відділенні військової
підготовки здійснюється за рахунок видатків державного бюджету – за
державним замовленням.
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову
передвищу освіту у відділенні військової підготовки на конкурсній основі
відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули
фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого
спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або
місцевого бюджету.
V. Конкурсний відбір
1. Прийом осіб на навчання до відділення військової підготовки
здійснюється на конкурсній основі.
Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий
молодший бакалавр” здійснюється у формі зовнішнього незалежного
оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях.
Для конкурсного відбору зараховуються бали сертифіката (ів)
зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з
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української мови та літератури (перший предмет), загальноосвітнього предмета,
з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (другий предмет):
№
з\п

Конкурсні предмети

Спеціальності

Перший конкурсний
предмет

Другий конкурсний
предмет

Назва

код

1

Телекомунікації та
радіотехніки

172

Українська мова та
література

Математика або історія
України або фізика

2

Річковий та
морський транспорт

271

Українська мова та
література

Математика або хімія або
географія

Також проводиться обов’язковий професійно-психологічний відбір,
медичний огляд військово-лікарською комісією та перевірка рівня фізичної
підготовленості.
2. До відділення військової підготовки подаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019, 2020 років з наступних
загальноосвітніх предметів:
Для спеціальності “Телекомунікація та радіотехніка”:
- українська мова та література;
- математика або Історія України або фізика.
Для спеціальності “ Річковий та морський транспорт ”:
- українська мова та література;
- математика або хімія або географія.
Мінімальний бал сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання з
кожного загальноосвітнього предмету дорівнює – 100 балів.
3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для
здобуття освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”.
3.1. Зарахування до відділення військової підготовки за спеціальними
умовами військовослужбовців військової служби за контрактом рядового,
сержантського та старшинського складу, випускників поточного року
військового ліцею, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою, осіб, які є внутрішньо переміщеними особами
здійснюється відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод
внутрішньо переміщених осіб” та наказів Міністерства оборони України та
Міністерства освіти та науки України.
Учасники прийому на навчання, за спеціальними умовами, зараховуються
за окремим конкурсом. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала,
визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників. Особи, які не
зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у
конкурсі на загальних засадах.
3.2. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі
позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до
зарахування:
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особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане право на
прийом без екзаменів за результатами співбесіди;
3.3. Право на першочергове зарахування до відділення військової
підготовки мають:
особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності,
учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і
територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції
(операції об’єднаних сил), забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які
проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в
порядку, визначеному відповідним положенням про проходження військової
служби громадянами України;
діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа
відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”;
особи, яким відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та членів їх сімей” надане таке право при вступі до
вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів
закладів вищої освіти:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно
до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів
спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства
оборони України, які проходять строкову військову службу;
особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані з 01
грудня 2019 року включно);
військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які
проходять військову службу за контрактом;
випускники військових ліцеїв, які закінчили навчання в рік вступу.
діти, батьки (один із батьків) яких загинули під час участі в
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), захищаючи
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення
антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);
діти учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність,
суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в
антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпеченні її
проведення;
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, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002
року № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників
Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військовопатріотичного виховання молоді” надане таке право;
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шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також
протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки
яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або
які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами
I або II групи.
особи, які проживають на тимчасово окупованій території або
переселилися з неї після 01 січня 2020 року;
громадяни України, місцем проживання яких є територія операції
об’єднаних сил (на період її проведення), територія населених пунктів на лінії
зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року;
діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).
VI. Проведення вступних випробувань (екзаменів)
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають
сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами оцінювання
знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів),
або складають вступні екзамени з визначених конкурсних предметів у
відділенні військової підготовки. У 2020 році приймаються сертифікати
зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років.
2. Підставою для прибуття вступника до відділення військової підготовки
для складання вступних випробувань є виклик із відділення військової
підготовки, надісланий до територіального центру комплектування та
соціальної підтримки (військового комісаріату), військової частини, установи,
закладу або безпосередньо вступникові.
3. Вступники крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського
центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з
конкурсних предметів для вищезазначеної категорії осіб, обов’язково
проходять такі вступні випробування:
 психологічне обстеження;
 оцінку рівня фізичної підготовленості;
 медичний огляд військово-лікарською комісією.
4. Психологічне обстеження.
4.1. Психологічне обстеження здійснюється відповідно до Інструкції з
організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах
України,затвердженої наказом Міністерства оборони України від 10 грудня
2014 № 883, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 за
№ 13/26458, Інструкції з організації та проведення професійно-психологічного
відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та
військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженої наказом
Міністра оборони України від 09 липня 2009 №355, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 за №893/16909.
4.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей вступника включає
оцінку військово-мотиваційної спрямованості, оцінку рівня нервово-психічної
стійкості та визначення професійної придатності до успішного навчання.
Психологічні якості вступника оцінюються як “пройшов професійнопсихологічний відбір” або “не пройшов професійно-психологічний відбір”.
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Максимальна оцінка індивідуальних психологічних якостей становить 70
балів. Вступники, у яких за результатами тестування індивідуальних
психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які
набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 балів),
вважаються такими, що не пройшли професійно-психологічний відбір. Такі
вступники відраховуються і до подальшого складання випробувань та участі в
конкурсному відборі не допускаються. Рішення Відбіркової комісії відділення
військової підготовки щодо таких кандидатів оформлюється окремим
протоколом.
5. Оцінка рівня фізичної підготовленості.
5.1. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами
практичного виконання трьох фізичних вправ. Усі вправи приймаються
протягом одного дня в такій послідовності: вправа на швидкість, силова вправа,
вправа на витривалість. Перед початком кожної вправи вступнику надається
часу не менш 10 хвилин для проведення розминки.
Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках (під час
зриву, падіння тощо) особа, яка перевіряє, може дозволити виконати вправу
повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не
дозволяється.
5.2. Програма оцінки рівня фізичної підготовленості включає:
Для військовослужбовців та юнаків з числа цивільної молоді:
швидкість – вправа № 23 “Біг на 100 метрів”. Біг на 100 метрів виконується з
високого старту по біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким
покриттям;
сила – вправа №1 “Підтягування на перекладині”. Підтягування на
перекладині виконується із вихідного положення: вис хватом зверху на прямих
руках (руки на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки,
підняти тіло одним рухом до положення “підборіддя вище перекладини”.
Повністю розгинаючи руки, опуститися у вихідне положення, не розхитуючись.
Забороняється: відводити ноги назад у вихідному положенні, виконувати
махові та ривкові рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах.
Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від
нерухомого положення.
Рахунок оголошується після фіксації вихідного положення і є дозволом
на продовження виконання вправи;
витривалість – вправа № 28 “Біг на 3 км”. Біг на 3 км виконується по
стадіону чи рівному майданчику з будь-яким покриттям.
5.3. Право оцінювати вступні випробування з фізичної підготовки у
відділенні військової підготовки надається фахівцям з фізичної підготовки і
спорту.
Оцінка фізичної підготовленості вступників складається із суми балів,
отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки вправ і
визначається згідно з Таблицею нарахування балів за виконання фізичних вправ
(додаток 5).
Для отримання оцінки “залік” вступнику необхідно набрати суму від 35
до 70 балів.
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Вступник оцінюється як “незалік”, якщо:за виконання 3-х фізичних вправ
набрано суму менше ніж 35 балів; не виконувався один з трьох заявлених
нормативів з будь-якої причини; невиконаний пороговий рівень однієї з трьох
заявлених вправ.
Вступники, які отримали за вступні випробування з фізичної підготовки
оцінку “незалік”, зарахуванню до відділення військової підготовки не
підлягають.
6. Медичний огляд військово-лікарською комісією.
6.1. Медичний огляд вступників проводиться згідно з Положенням про
військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженим
наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 № 402.
Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом,
психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматологом, а за
медичними показниками – і лікарями інших спеціальностей.
6.2. За результатами медичного огляду кожного вступника виноситься
постанова “придатний” або “непридатний” для вступу до відділення військової
підготовки.
6.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на медичний огляд у
зазначений за розкладом час, до участі в наступних випробуваннях не
допускаються.
7. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань до
участі в конкурсному відборі не допускаються.
8. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні
випробування в зазначений графіком час; особи, знання яких було оцінено
балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також
ті, що забрали документи після початку вступних випробувань, до участі в
наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
9. Особи, які успішно пройшли вступні випробування з оцінки рівня
фізичної підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд військоволікарською комісією допускаються до конкурсного відбору.
10. Під час проведення вступних випробувань забороняється
використовувати будь-які підручники, навчальні посібники та інші матеріали,
якщо вони не передбачені рішенням Відбіркової комісії відділення військової
підготовки. В разі користування вступником під час випробування сторонніми
джерелами інформації (у тому числі підказки), він відстороняється від участі у
випробуваннях. На його екзаменаційній роботі екзаменатор вказує причину
відсторонення та час.
Під час перевірки така робота дешифрується і за неї виставляється
незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з
питань відсторонення від випробування з вищевказаної причини не
розглядаються.
VII. Організація конкурсного відбору
1. Відбіркова комісія відділення військової підготовки допускає до участі
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у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної
загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного
оцінювання з конкурсних предметів, визначених Переліком конкурсних
предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти або за
результатами вступних екзаменів з відповідних конкурсних предметів (у будьяких комбінаціях за їх вибором).
2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної
середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів
сертифіката з конкурсних предметів відповідного рівня, бала за конкурс
фізичних здібностей та середнього бала документа (додатка до документа) про
повну загальну середню освіту за формулою:
(КБ) = П1 + П2 +А, де:
П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання (за шкалою від 100
до 200 балів) з конкурсних предметів, або подвоєні (помножені на 2) оцінки
здачі вступних іспитів з конкурсних предметів за шкалою від 50 до 100 балів;
А – середній бал документа про повну загальну середню освіту (або
здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня) обчислений за 12-бальною
шкалою з округленням до десятих частин бала та переведений в шкалу 100-200
(додаток 3).
Оцінки з документа про освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою,
перераховуються у 12-ти бальну шкалу таким чином: “3” відповідає “6”, “4”
відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин
додатка до документа про повну загальну середню освіту(або здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня), його середній бал в 12-бальній шкалі
вважається таким, що дорівнює 2.
3. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у
відділенні військової підготовки, розглядає Апеляційна комісія, склад та
порядок роботи якої затверджуються наказом начальника відділення військової
підготовки.
Для розгляду апеляції щодо оцінки (кількості балів), отриманої під час
вступного випробування та вирішення спірних питань, вступнику необхідно
подати особисто заповнену заяву на ім’я голови Відбіркової комісії відділення
військової підготовки.
У заяві вказується прізвище, ім’я та по батькові, номер листа, назва
вступного випробування, з якого проводиться апеляція, та суть спірного
питання.
Апеляція вступника щодо результату складання вступного випробування
подається не пізніше наступного дня після оголошення оцінки. Заяви від інших
осіб, у тому числі від родичів вступника, не приймаються.
Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Сторонні
особи (в тому числі батьки вступників, за винятком батьків (опікунів)
вступників, які не досягли повноліття) до розгляду апеляції не допускаються.
VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування
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1. Рейтингові списки вступників формуються Відбірковою комісією
відділення військової підготовки в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на першочергове зарахування;
вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.
2. Рейтингові списки вступників упорядковуються за конкурсним балом
від більшого до меншого. При однакових значеннях конкурсного бала
упорядкування здійснюється за середнім балом додатка до документа про
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.
У рейтингових списках вступників зазначається прізвище, ім’я та по
батькові вступника та його конкурсний бал.
3. Рішення про рекомендування до зарахування вступників до відділення
військової підготовки Відбіркова комісія відділення військової підготовки
приймає не пізніше 18 серпня 2020 року. Офіційним повідомленням про
надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного
рішення на стенді Відбіркової комісії відділення військової підготовки.
IX. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви та беруть участь у конкурсному відборі, після
оприлюднення рейтингових списків, в строки, передбачені Правилами прийому,
зобов’язані виконати вимоги для зарахування у відділення військової підготовки
та подати особисто до Відбіркової комісії відділення військової підготовки:
•
оригінали документа державного зразка про повну загальну середню
освіту та додатка до нього;
•
сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання Українського
центру оцінювання якості освіти.
2. Особи, які не виконали вимог, та не надали своєчасно до Відбіркової
комісії відділення військової підготовки вказані документи, втрачають право на
зарахування.
3. Особи, які рекомендовані до зарахування подають заяву про відмову від
участі в конкурсі на інші місця державного замовлення. Відділення військової
підготовки до 20 серпня 2020 року (включно) подає відомості до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти про виключення зарахованих на
місця державного замовлення вступників з конкурсу на інші місця державного
замовлення.
X. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Відбіркова комісія відділення військової підготовки анулює раніше
надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не
подали оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та
додатка до нього, сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інші
документи, передбачені цими Правилами прийому до Відбіркової комісії
відділення військової підготовки) і надає рекомендації вступникам, наступним
за рейтинговим списком.
ХI. Наказ про зарахування
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1. Накази про зарахування на навчання до відділення військової
підготовки видаються начальником Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету “Одеська морська академія” на підставі рішення
Відбіркової комісії відділення військової підготовки та рапорту начальника
відділення військової підготовки про зарахування на навчання.
Рішення Відбіркової комісії відділення військової підготовки про
зарахування вступника може бути скасоване Відбірковою комісією відділення
військової підготовки у разі виявлення порушень вимог цих Правил прийому
до видання наказу про зарахування на навчання. Проекти наказів про
зарахування на навчання розробляються Відбірковою комісією відділення
військової підготовки відповідно до рейтингового списку вступників.
2. Розподіл по посадах, зарахованих на навчання до відділення
військової підготовки курсантів, здійснюється наказом начальника відділення
військової підготовки не пізніше 12:00 20 серпня 2020 року.
3. Вступники можуть бути відраховані за власним бажанням, про що
видається відповідний наказ. Таким особам повертаються подані ними
документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від
дня їх початку, також відраховуються з навчання у відділенні військової
підготовки, про що видається відповідний наказ.
4. Зарахування на місця відрахованих курсантів відбувається протягом
п'яти робочих днів з числа осіб, які брали участь у конкурсі на вступ до
відділення військової підготовки та є наступними за рейтинговим списком.
При цьому накази про зарахування таких осіб формуються до 17.00 години
21 вересня 2020 року.
5. Вступники, яких не було прийнято на навчання до відділення
військової підготовки, відряджаються:
військовослужбовці - до попереднього місця служби;
особи з числа цивільної молоді - до районних (міських) територіальних
центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів) за
місцем проживання.
6. Особові справи із зазначенням причин відмови в зарахуванні до
відділення військової підготовки видаються вступникам на руки під розписку,
про що повідомляються територіальні центри комплектування та соціальної
підтримки (військові комісаріати) та військові частини не пізніше 10 днів після
закінчення прийому до відділення військової підготовки. Вступнику надається
довідка про результати вступу до відділення військової підготовки.
7. Роботи, виконані на вступних випробуваннях вступниками, які не
прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються,
про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування
до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів,
то його вступні роботи надсилаються до цього навчального закладу за
відповідним запитом.
XII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до
відділення військової підготовки
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1. Голова Відбіркової комісії відділення військової підготовки, 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 проектом порядку денного засідання
оприлюднюється на веб-сайті відділення військової підготовки.
2. На засіданні Відбіркової комісії відділення військової підготовки
мають право бути присутніми представники засобів масової інформації з
розрахунку не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. При
цьому, на територію відділення військової підготовки допускаються тільки
акредитовані працівники у порядку, визначеному Інструкцією про порядок
допуску журналістів, працівників засобів масової інформації на об’єкти
Міністерства оборони України та Збройних Сил України, затвердженої
наказом Міністра оборони України від 14 червня 2012 № 399, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 09 липня 2012 за № 1149/21461.
3. Відділення військової підготовки зобов'язано створити умови для
ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та
сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності. Правила прийому,
відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням
за кожною спеціальністю, у тому числі про кількість місць, що виділені для
вступу цільовим прийомом, повинні оприлюднюватися на веб-сайті (вебсторінці) не пізніше робочого дня, наступного після затвердження
(погодження) чи отримання відповідних відомостей.
4. Подання вступником недостовірних персональних даних,
недостовірних відомостей про наявність права на першочергове зарахування,
про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного
оцінювання є підставою для відрахування курсанта.
Адреса Відбіркової комісії відділення військової підготовки:
65011, м. Одеса, вул. Успенська, 28;
тел. (094) 863-69-36;
Проїзд: від зупинки Залізничний вокзал тролейбусом №10, 9, 7
(маршрутним таксі № 145, 148, 150, 190, 175, 210) до зупинки вул. Успенська.
Google maps - Google Карти за запитом Відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету “Одеська
морська академія”.
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Додаток 1
Правил прийому до відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету “Одеська морська академія”
у 2020 році

Перелік спеціальностей, спеціалізацій,
за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
підготовки фахівців фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем
“фаховий молодший бакалавр”
Спеціальності
Назва

Телекомунікації
та радіотехніка

Річковий та
морський
транспорт

Код

172

271

Назва спеціалізації
(освітня програма)
Експлуатація корабельного
ракетно-артилерійського озброєння
Експлуатація корабельного
протичовнового та мінного озброєння
Експлуатація корабельних
радіотехнічних засобів та засобів
зв’язку
Експлуатація корабельних
електроенергетичних установок
Кораблеводіння
Обслуговування пошуковорятувальної та водолазної апаратури

Ліцензовані
обсяги
денна форма
навчання

Нормативні
Вартість одного
терміни навчання року навчання, грн.
денна форма
денна форма
навчання
навчання

60

2 роки
6 місяців

безоплатно за
рахунок державного
бюджету

50

2 роки
6 місяців

безоплатно за
рахунок державного
бюджету

Додаток 2
Правил прийому до
відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету
“Одеська морська академія” у 2020 році

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті
Українського центру оцінювання якості освіти або вступних іспитів
для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності
Назва

Телекомунікації та
радіотехніка

Річковий та
морський транспорт

Код

172

271

Перелік
конкурсних
предметів
українська мова та
література
математика або
історія України або
фізика
українська мова та
література
математика або хімія
або географія

Статус
предмету

Мінімальна
кількість балів
для допуску до
участі в конкурсі
або зарахування
на навчання

конкурсний

100

конкурсний

100

конкурсний

100

конкурсний

100

Додаток 3
Правил прийому до
відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету
“Одеська морська академія” у 2020 році

Таблиця відповідності
середнього бала документа про повну загальну середню освіту,
обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100- 200
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

100,0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7
7,8
7,9

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

8
8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
8,9
9
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
10
10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6
10,7
10,8
10,9
11
11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6
11,7
11,8
11,9
12

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Додаток 4
Правил прийому до
відділення військової підготовки
Морехідного коледжу технічного флоту
Національного університету
“Одеська морська академія” у 2020 році

Нижче за результат

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

Категорії кандидатів на навчання у ВНЗ
З числа солдат строкової служби, осіб
рядового, сержантського і старшинського
З числа цивільної молоді (юнаки)
складу військової служби за контрактом
(чоловіки)
№23
№1
№28
№23
№1
№28
13.00
12.30
13.02
12.32
13.05
12.35
13.10
12.40
13.15
12.45
13.20
12.50
13.25
12.55
13.30
13.00
11
13.35
12
13.05
13.40
13.10
10
13.45
11
13.15
13.50
13.20
14,6
9
13.55
13,6
10
13.25
14,7
14.00
13,7
13.30
14,8
8
14.05
13,8
9
13.35
14,9
14.10
13,9
13.40
15,0
7
14,0
8
15,1
14,1
15,2
14,2
15,3
6
14,3
7
15,4
14,4
15,5
14,5
15,6
5
14,6
6
15,7
14,7
15,8
14,8
15,9
4
15,0
5
16,0
15,2
16,1
3
15,4
4
16,3
15,6
16,5
2
16,0
3
Нижче за результат

Бали

Таблиця
нарахування балів за виконання фізичних вправ

