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І. Загальні положення.

1.1. Кафедра медицини катастроф та військової медицини Одеського 

національного медичного університету оголошує прийом на військову 

підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби 

студентів 3 курсу денної форми навчання, інтернів і лікарів.

1.2. Студенти можуть проходити військову підготовку за державним 

замовленням, а також за рахунок коштів фізичних осіб, які сплачуються 

відповідно до укладених контрактів про військову підготовку.

1.3. Вартість навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на 

кафедрі медицини катастроф та військової медицини затверджується 

ректором Університету і складає 10 660 гривень на 2017-2019 рр.

1.4. За рахунок коштів державного бюджету проходять військову 

підготовку студенти, які мають вищий рейтинг за результатами конкурсного 

відбору та уклали відповідний контракт з Міністерством оборони України 

щодо зобов’язань для вступу до УВМА про проходження військової служби 

у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання 

офіцерів запасу та закінчення Університету.

II. Строки прийому заяв і документів, вступних іспитів, 

конкурсного відбору та зарахування на навчання.

2.1. Прийом заяв -  до 11 вересня 2017 року. Студенти, які виявили 

бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана 

факультету Університету, копії посвідчення про приписку до призовної 

дільниці (для чоловіків), довідки про присвоєння реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та першої сторінки паспорта 

громадянина України. Затверджені деканами факультетів Університету 

списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання 

студентами екзаменів за попередні курси навчання направляються для 

розгляду до відбіркової комісії Університету. Студенти, які мають академічні 

заборгованості, до списку не включаються.
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Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та 

виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я 

голови відбіркової комісії - завідувача кафедри медицини катастроф та 

військової медицини Університету - разом із копіями посвідчення про 

приписку до призовної дільниці (для чоловіків), довідки про присвоєння 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків та першої 

сторінки паспорта громадянина України, документа про вищу освіту та 

додатка до нього.

Заява містить такі відомості:

прізвище, ім’я та по батькові громадянина;

номер навчальної групи, назва факультету;

інформація про наявний ступінь вищої освіти, галузь знань, 

спеціальність та спеціалізацію;

інформація про придатність до проходження військової служби за 

станом здоров’я;

інформація про проходження військової служби;

мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та 

його зобов’язання щодо виконання вимог, які висуваються до громадян під 

час проходження військової підготовки.

2.2. Проходження військово-лікарської комісії -  до 11 вересня 2017 

року. Медичний огляд студентів, лікарів та інтернів проводять військово- 

лікарські комісії районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх 

перебування на військовому обліку. Придатність осіб жіночої статі до 

військової служби визначається за результатами медичного огляду військово- 

лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем їх проживання 

(навчання). Медичний огляд проводиться за індивідуальним направленням 

для проходження медичного огляду військово-лікарською комісією, яке 

студенти, лікарі та інтерни повинні отримати на кафедрі медицини катастроф 

та військової медицини Університету до 28 квітня 2017 р.;
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2.3. Зарахування кандидатів до навчання за програмою офіцерів запасу 

здійснюється наказом ректора Університету на підставі протоколу засідання 

відбіркової комісії до ЗО вересня 2017 року.

III. Вступні випробування та конкурсний відбір.

3.1. Вступні випробування складаються державною мовою.

3.2. Вступні випробування кандидатів передбачають:

3.2.1. оцінку рівня результатів навчання кандидата за попередні курси 

навчання;

3.2.2. професійно-психологічний відбір кандидата; 

Професійно-психологічний відбір кандидата здійснюється фахівцями

профільних кафедр Університету, які входять до складу підкомісій з 

професійно-психологічного відбору.

3.3.3. визначення придатності до військової служби за висновками військово- 

лікарської комісії;

3.3.4. оцінку засвоєння програми допризовної підготовки.

3.3.5. оцінку рівня фізичної підготовленості(табл. 1);

Таблиця 1

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів

чоловіки жінки
Оцінка № 23 Біг № 1 №26 №23 № 5 Оцінка

на 100 м, Біг на
сек. Підтягу- 1 км, Біг на Комплексно-

вання, хвил. 100 м, силова
рази сек. вправа, рази

5 14.6 11 4.30 16.8 ЗО 5
4 15.0 9 4.45 17.2 28 4
3 15.8 7 5.15 18.0 26 пО

Рівень фізичної підготовленості оцінюється, як «залік», або «незалік». 

Студенти, які отримали незадовільну оцінку хоча б за одну вправу 

отримують «незалік» і відраховуються з числа кандидатів для проходження 

військової підготовки. Форма одягу — спортивна.
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IV. Право на першочергове зарахування.

Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету 

до проекту наказу ректора Університету у першу чергу включаються 

громадяни, яких рекомендовано відбірковою комісією до зарахування та які:

4.1. відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у 

тому числі й учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в АТО, 

забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, а 

також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали 

безпосередню участь в АТО в районах її проведення у порядку, 

установленому законодавством;

4.2. відповідно до Закону України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” мають таке право при вступі до 

вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів;

4.3. прийняли рішення щодо укладання контракту із Міністерством 

оборони України про проходження військової служби громадянами у 

Збройних Силах України;

4.4. мають таке право в інших випадках, передбачених 

законодавством.

Решту громадян до проекту наказу включають відповідно до 

рейтингового списку.

Громадяни, які мають досвід бойових дій, участі в миротворчих 

операціях та АТО, що підтверджується відповідними документами, 

зараховуються для проходження військової підготовки поза конкурсом за 

умови позитивного складання вступних випробувань та придатності за 

станом здоров’я.
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Громадяни, знання яких було оцінено балами нижче прохідного рівня 

або які не пройшли за конкурсом, на військову підготовку не зараховуються. 

Особові справи та інші документи, якщо їх не забрав громадянин, знищують 

встановленим чином через 6 місяців після закінчення роботи відбіркової 

комісії.

Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого 

зараховано для проходження військової підготовки, та ректором 

Університету укладається контракт про військову підготовку громадянина, а 

для осіб, які виявили бажання проходити військову підготовку за кошти 

державного бюджету -  також контракт із Міністерством оборони України 

щодо зобов’язань громадянина.

V. Формування та оприлюднення рейтингового списку.

5.1. У відомості на кожного з числа кандидатів для проходження 

військової підготовки зазначається один з таких висновків:

• рекомендувати до зарахування;

• не рекомендувати до зарахування;

5.2. За результатами конкурсного відбору за кожною військово- 

обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список 

затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається 

відповідний протокол.

У рейтинговому списку зазначаються:

• прізвище, ім’я та по батькові вступника;

• конкурсний бал вступника по кожному випробуванню та загальний 

рейтинг;

• рішення відбіркової комісії.

5.3. Голова відбіркової комісії організує ознайомлення кандидатів з 

результатами конкурсного відбору.

5.4. Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на 

інформаційних стендах відбіркової комісії та на \УЕВ - сайті Університету.
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Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення 

конкурсного відбору.

VI. Апеляції.

Апеляції кандидата за результатами конкурсного відбору розглядає 

апеляційна комісія, склад та порядок якої затверджується наказом ректора 

Університету. Апеляція кандидата за результатами випробувань повинна 

подаватися в день проведення усного випробування, а за письмового 

випробування -  не пізніше наступного робочого дня після оголошення 

оцінки за випробування.

Додаткове опитування кандидата під час розгляду апеляції не 

допускається.

VII. Наказ про зарахування.

7.1. Зарахування на військову підготовку здійснюється наказом ректора 

Університету.

7.2. Копія наказу про зарахування на навчання за програмою офіцерів 

запасу медичної служби надсилається до Головного управління особового 

складу Генерального штабу Збройних Сил України та Військово-медичного 

Департаменту Міністерства оборони України.

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з науково - 
педагогічної роботи Ю.І. Бажора

Завідувач кафедри медицини катастроф 
та військової медицини ^ В.П. Майданюк


