ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ректора ОНПУ
від 01.03.16.2016 №7

ПРАВИЛА
проведення конкурсного відбору громадян України
для проходження військової підготовки
за програмою підготовки офіцерів запасу
Правила проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі Правила) в Одеському національному політехнічному університеті розроблені
у відповідності до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», Порядку проведення військової підготовки громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами), наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2013 №
1190/560 "Про затвердження Положення про військові навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів", наказу Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 року № 719/1289 «Про затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України
за програмою підготовки офіцерів запасу».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Правила визначають порядок організації та проведення конкурсного
відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – конкурсний відбір) в Одеському національному політехнічному університеті.
1.2. Перелік та розподіл військово-облікових спеціальностей, за якими
ведеться військова підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу, обсяги підготовки за ними для університету у відповідному навчальному
році визначаються наказом Міністерства оборони України.
Цим же наказом встановлюється обсяг підготовки громадян за кошти
державного бюджету в межах визначеної чисельності.
1.3. До конкурсного відбору допускаються на добровільних засадах громадяни України (далі – громадяни), які мають або здобувають ступінь вищої
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освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та
морально-діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 38 років.
1.4. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, проходять військову підготовку з урахуванням вимог пункту 173 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153 (зі змінами).
Особи жіночої статі залучаються до військової підготовки за військовообліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року
№ 412/дск (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16 липня 2012 року за № 1191/21503.
1.5. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію з відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – відбіркова комісія), склад якої щорічно затверджується наказом ректора Одеського національного політехнічного
університету.
1.6. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військоволікарськими комісіями.
2. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВ (РАПОРТІВ) ТА ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ.
2.1. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову
підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету ВНЗ, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти, копію посвідчення про приписку до
призовної дільниці (для осіб чоловічої статі), довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків та копію першої сторінки
паспорта громадянина України.
2.2. Громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра
та виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я голови відбіркової комісії разом із копіями посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі), першої сторінки паспорта громадянина
України, документа про вищу освіту та додатка до нього.
2.3. Військовослужбовці, які виявили бажання проходити військову під2

готовку, подають заяву (рапорт) на ім’я голови відбіркової комісії разом із копіями першої сторінки паспорта громадянина України та військового квитка,
узагальнені відомості про підсумки складання екзаменів за попередні курси навчання, якщо вони здобувають вищу освіту, або копію документа про вищу
освіту та додатка до нього, якщо вони вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, витяг із наказу командира (начальника) військової частини про
дозвіл на проходження військової підготовки, відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний період навчання, завірені
командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
2.4. Визначені документи вкладаються в папку на зав’язках та надаються
до відбіркової комісії.
2.5. Заява (рапорт) містить такі відомості:
- прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
- номер навчальної групи, назва факультету та ВНЗ, у якому громадянин
здобуває 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;
- інформація про проходження військової служби;
- мотивація громадянина щодо проходження військової підготовки та
його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до громадян під час
проходження військової підготовки.
В заяві (додаток 1) громадянин (за згодою) також зазначає свій контактний телефон та надає згоду на обробку його персональних даних.
2.6. Заяви громадян обробляються відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» від 1 червня 2010 року №2297-VI.
Подання громадянами недостовірних персональних даних або відомостей про навчання (наявність відповідного рівня вищої освіти) є підставою для
відрахування його з числа кандидатів для проходження військової підготовки за
програмою офіцерів запасу.
2.7. Затверджені ректорами ВНЗ (директорами інститутів, деканами факультетів) списки (додаток 2) здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені
відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси навчання (порядок оцінки визначений у пункті 4.4. Правил) направляються для розгляду до відбіркової комісії.
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Здобувачі вищої освіти, які мають академічні заборгованості, до списку
не включаються.
2.8. Строки прийому заяв і документів відбірковою комісією:
- до 15 травня поточного року - від громадян, визначених пунктами 2.1,
2.2 та 2.3. Правил;
- до 5 вересня поточного року (за потреби) - від здобувачів вищої освіти,
які поступили до вищих навчальних закладів після проходження навчання у закладах І-ІІ рівня акредитації.
3. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКИМИ КОМІСІЯМИ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) ВІЙСЬКОВИХ КОМІСАРІАТІВ.
3.1. Перед початком конкурсного відбору громадяни проходять медичний огляд за направленням відбіркової комісії Одеського національного політехнічного університету (додаток 3).
3.2. Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на
військовому обліку (реєстрації).
Придатність осіб жіночої статі до військової служби визначається за результатами медичного огляду військово-лікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем проживання (навчання).
Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими
комісіями за місцем служби.
3.3. Рішення стосовно громадян, які раніше були визнані не придатними
або обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я, можуть
бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору.
3.4. Оцінюючи стан здоров’я громадян, вiйськово-лiкарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня
2008 року № 402 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
14 листопада 2008 року за № 1109/15800.
3.5. Медичні довідки про придатність до військової служби за станом
здоров’я (додаток 4) здаються до відбіркової комісії громадянами особисто.
3.6. Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я вказується у графі 8 відомості проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки (далі – Відомість) (додаток 5).
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4. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР
4.1. Відбіркова комісія узагальнює отримані списки здобувачів вищої
освіти, заяви (рапорти) громадян та розподіляє їх на групи для участі в конкурсному відборі.
Розподіл громадян на групи здійснюється з урахуванням відповідності
спеціальностей, які вони мають або здобувають у ВНЗ, військово-обліковій
спеціальності, за якою здійснюється підготовка офіцерів запасу.
Списки учасників конкурсного відбору кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії.
Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до громадян не пізніше ніж за два тижні до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії університету, кафедри військової підготовки та на веб-сторінці університету.
4.2. Під час проходження конкурсного відбору кандидат для проходження військової підготовки повинен мати при собі паспорт громадянина
України.
Без наявності зазначеного документа він не допускається до участі в
конкурсному відборі.
4.3. Громадяни під час конкурсного відбору проходять:
- оцінку рівня успішності навчання здобувачів вищої освіти або оцінку
рівня результатів навчання громадян у ВНЗ;
- професійний психологічний відбір;
- оцінку рівня фізичної підготовки;
- оцінку засвоєння програми допризовної (медико-санітарної) підготовки або оцінку індивідуальної підготовки військовослужбовців.
4.4. Оцінка рівня успішності навчання здобувачів вищої освіти (оцінка рівня результатів навчання громадян у ВНЗ).
4.4.1. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в
балах за результатами складання ним підсумкового контролю у ВНЗ за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як середнє
арифметичне значення всіх отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 100-бальну шкалу.
4.4.2. Рівень результатів завершення навчання громадян, які вже мають
ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, оцінюється в балах і визначається як
середнє арифметичне значення всіх отриманих громадянином оцінок із додатка
до документа про вищу освіту, переведених у 100-бальну шкалу.
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4.4.3. Перевід у 100-бальну шкалу здійснюється відповідно до Системи
переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу (додаток 6).
4.4.4. Результат оцінки рівня успішності вказується у графі 3 Відомості
(додаток 5).
4.5. Професійний психологічний відбір.
4.5.1. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог:
- Наказу Міністра оборони України "Про затвердження Інструкції про
проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у
вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України" від 14.04.98
р. №152 (зі змінами);
- Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністра оборони України від 09 липня 2009 року № 355, зареєстрованої
в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2009 року за № 893/16909.
- Методичних рекомендацій з оцінки індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, а також студентів
вищих навчальних закладів для проходження підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої Наказом Міністра оборони України від 22
березня 2010 року.
4.5.2. Оцінка індивідуальних психологічних якостей громадян включає:
- визначення оцінки військової направленості;
- визначення оцінки рівня нервово-психічної стійкості;
- оцінка спроможності до навчання.
Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості використовуються методики: "Характерологічні акцентуації особистості нервово-психічна нестабільність" (ХАО-НПН) та "Психодіагностичний тест" (ПДТ).
Для оцінки спроможності до навчання студентів та виведення рейтингубала (за 70-бальною шкалою) базовою основою є показники тесту "Матриці
прогресивні Равена".
4.5.3. Індивідуальні психологічні якості громадянина оцінюються як
"пройшов професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний
психологічний відбір".
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4.5.4. Громадяни, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних
якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше
35 балів за методикою спроможності до навчання (максимальна оцінка становить 70 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний
відбір та до участі у вступних випробуваннях і подальшому проходженні конкурсного відбору не допускаються.
4.6. Оцінка рівня фізичної підготовки.
4.6.1. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.
4.6.2. Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до нормативів установлених Міністерством оборони України (Генеральним штабом Збройних Сил
України).
4.6.3. Оцінка рівня фізичної підготовки визначається за результатами
виконання трьох видів вправ:
для осіб чоловічої статі:
- на швидкість – біг 100 м;
- на силу – підтягування на перекладині;
- на витривалість – біг 1000 м.
для осіб жіночої статі:
- на швидкість – біг 100 м;
на силу – комплексно - силова вправа (згинання тулуба з положення лежачи, згинання та розгинання рук з упору лежачи – на кількість разів за
хвилину);
- на витривалість – біг 1000 м.
4.6.4. Зміст та умови виконання фізичних вправ.
Біг на 100 м. Біг на 100 м виконується з високого старту по біговій доріжці чи рівному майданчику з будь-яким покриттям.
Підтягування на перекладині. Вихідне положення (далі – ВП): 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 ВП, не розхитуючись.
Забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові
рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах.
Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла
від нерухомого положення.
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Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження
виконання вправи.
Біг на 1 км. Проводиться на будь-якій місцевості із загального чи роздільного старту.
4.6.5. Усі вправи приймаються в один день. Форма одягу – спортивна.
Для виконання фізичних вправ дається одна спроба.
В окремих випадках (під час зриву, падіння тощо) той, хто перевіряє,
може дозволити виконати вправу вдруге. У разі її повторного виконання оцінка
знижується на один бал.
Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня
фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не
дозволяється.
4.6.6 Кожна визначена фізична вправа оцінюється згідно Таблиці нарахування балів за виконання фізичних вправ (додаток 7).
Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “зараховано”
або “незараховано”.
Кандидат оцінюється як “зараховано”, якщо набрана ним сума балів, за
виконання всіх визначених для перевірки вправ складає від 35 до 70 балів за
Таблицею нарахування балів за виконання фізичних вправ, при цьому не менш
ніж 15 балів з цієї суми ним набрано за виконання вправи на витривалість (біг
1000 м).
Кандидат оцінюється як “незараховано”, якщо не виконані умови оцінки “зараховано” або не виконувалася вправа на силу (підтягування на перекладині, комплексно-силова вправа) чи витривалість (біг 1000 м) з будь-якої причини.
4.6.7. Результати оцінки рівня фізичної підготовки вказуються у графі 5
Відомості (додаток 5).
У разі отримання оцінки “незараховано” громадяни виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
Рішення відбіркової комісії щодо таких громадян оформлюється окремим
протоколом.
4.7. Оцінка засвоєння програми допризовної (медико-санітарної) підготовки (оцінка індивідуальної підготовки військовослужбовців).
4.7.1. Відбіркова комісія проводить тестування громадян (крім військовослужбовців), яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з
практичного виконання нормативів (прийомів).
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Кількість балів за кожне завдання (тестування) складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100. громадяни, які під час тестування набрали менше
50% (менше 50 балів) від максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки.
4.7.2. Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за підсумками за поточний (попередній) період навчання, що
надаються командиром (начальником) військової частини, у якій вони проходять військову службу.
Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих військовослужбовцем оцінок, переведених у 100-бальну шкалу відповідно
до Системи переведення оцінок з навчальних дисциплін у 100-бальну шкалу
(додаток 6). Результат указується у графі 4 Відомості (додаток 5).
4.7.3. Перелік завдань розробляється на кафедрі військової підготовки,
затверджується завідувачем кафедри та не виходить за рамки підручника для
10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів "Захист Вітчизни" (додаток
8).
Теоретична частина включає наступні розділи:
 вогнева підготовка (теоретичні знання стрілецької зброї);
 тактична підготовка (розділи основних видів бою);
 основи військової топографії (вміння орієнтуватись на місцевості за
допомогою карти, компаса та місцевих предметів);
 основи цивільного захисту (знання порядку дій при використанні
сильнодіючих отруйних речовин);
 основи медико-санітарної підготовки (порядок надання першої медичної допомоги).
4.7.4. Критерії оцінювання відповідей студентів на письмові завдання
та практичне виконання нормативів (прийомів):
10 балів за питання - студент демонструє повні й глибокі знання навчального матеріалу при письмовій відповіді на питання, необхідний рівень умінь
і навичок, правильно, чітко й вчасно виконує практичні завдання, нормативи
(прийоми);
8 - 9 балів за питання - студент допускає несуттєві неточності при письмовій відповіді на питання та практичному виконанні завдань, нормативів
(прийомів);
6 - 7 балів за питання - студент допускає окремі помилки при письмовій
відповіді на питання, практичні завдання, нормативи (прийоми) виконує не чітко, з помилками;
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1 - 5 балів за питання - студент слабо орієнтується у відповідях на письмове завдання, не здатен до кінця виконати практичне завдання, норматив
(прийом);
0 балів за питання - відсутня відповідь на письмове завдання, студент не
здатний застосувати знання на практиці при виконанні нормативів (прийомів).
V. ПОРЯДОК ПОДАЧІ ТА РОЗГЛЯД АПЕЛЯЦІЙ.
5.1. Розгляд апеляцій громадян щодо результатів конкурсного відбору
покладається на апеляційну комісію з відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (далі –
апеляційна комісія), склад якої щорічно затверджується наказом ректора Одеського національного політехнічного університету.
5.2. Апеляція громадянина за результатами випробувань повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування –
не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.
5.3. Апеляційна заява подається громадянином особисто в письмовій
формі на ім’я голови відбіркової комісії. Заяви приймаються від заявників секретарем відбіркової комісії.
В апеляційній заяві громадянин має зазначити прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, номер телефону, паспортні дані та навчальний предмет з
якого складалося випробування.
5.4. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше
наступного робочого дня після її подання у присутності громадянина.
Додаткове опитування громадянина під час розгляду апеляції не допускається.
5.5 Рішення апеляційної комісії приймаються на її засіданні, відповідно
до чинного законодавства України, оформлюються протоколом та оприлюднюються до початку конкурсного відбору шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії, кафедри військової підготовки та на вебсторінці університету.
5.6. З порядком подання і розгляду апеляцій громадяни повинні бути
ознайомлені до початку проведення конкурсних випробувань.
VI. ЗАРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ.
6.1. Сума балів, отримана громадянина за результатами випробувань, з
урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного
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огляду, складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки,
який відображається у графі 6 Відомості (додаток 5).
6.2. У графі 9 Відомості (додаток 5) на кожного громадянина з числа
кандидатів для проходження військової підготовки зазначається один з таких
висновків:
- «рекомендувати до зарахування»;
- «не рекомендувати до зарахування».
6.3. За результатами конкурсного відбору за кожною військовообліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список.
Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.
6.4. Голова відбіркової комісії організовує ознайомлення громадян з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).
Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії університету, кафедри військової підготовки та на веб-сторінці університету.
6.5. Зарахування громадян до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється наказом ректора на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.
Проект наказу ректора про зарахування громадян для проходження військової підготовки розробляє відбіркова комісія.
6.6. Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту наказу ректора в першу чергу включаються громадяни, яких
рекомендовано відбірковою комісією до зарахування та які:
відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту” належать до членів сімей ветеранів війни, у тому числі і
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;
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;
прийняли рішення щодо укладання контракту про проходження
військової служби громадянами України у Збройних Силах України з Міністер11

ством оборони України;
мають таке право в інших випадках, передбачених законодавством.
Решту громадян до проекту наказу включають відповідно до рейтингового списку.
6.7. Громадяни (у тому числі і військовослужбовці), що 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.
6.8. У разі набрання кандидатами до проходження військової підготовки
однакової суми балів, відбіркова комісія при прийняті рішення враховує результати професійного психологічного відбору.
6.9. Ректор університету у триденний строк після видання наказу про зарахування інформує командирів (начальників) військових частин щодо результатів участі підлеглих військовослужбовців у конкурсному відборі.
6.10. Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого
зараховано для проходження військової підготовки, та ректором університету
укладається відповідний контракт про військову підготовку громадянина, а
для тих хто зарахований для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету, – також контракт із Міністерством оборони України щодо
зобов’язань про проходження військової служби громадянином у Збройних Силах України після отримання первинного військового звання офіцера запасу та
закінчення вищого навчального закладу.
Якщо громадяни не підписав ці контракти протягом зазначеного часу, він відраховується зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.
На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом
за умови укладання контракту у визначений строк.
6.11. Для громадян, які проходять військову підготовку за кошти фізичних або юридичних осіб, вартість освітньої послуги та порядок розрахунків
визначається контрактом.
Університет, керуючись ст.73 п.7 Закону України «Про вищу освіту» має
право змінювати, не частіше одного разу на рік, вартість надання освітньої послуги на підставі відповідного наказу ректора.
6.12. Громадяни, які не виконують контрактні зобов’язання відраховуються зі складу тих, кого зараховано для проходження військової підготовки.
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VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.
7.1. На конкурсне випробування кандидати повинні прибути з охайною
зачіскою та зовнішнім виглядом. Бажано: сорочка світлого кольору, брюки темного кольору, краватка, класичні черевики темного кольору.
7.2. Кандидати, які під час конкурсного випробування не виконують загальноприйняті норми поведінки або прибули на іспити в алкогольному (наркотичному) стані до подальшого конкурсного випробування не допускаються.
7.3. Матеріали проведення конкурсного відбору громадян для проходження військової підготовки зберігаються на кафедрі військової підготовки
університету до завершення ними цієї підготовки.
7.4. Для військовослужбовців строки навчання та графік навчального
процесу погоджуються командиром (начальником) військової частини, де він
проходить військову службу.
Завідувач кафедри військової підготовки
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