Додаток 10
до Правил прийому на навчання
до ДЗ «ДМА» в 2019 році
ПРАВИЛА
відбору та прийому громадян України для проходження військової підготовки за
програмою офіцерів запасу медичної служби на кафедрі медицини катастроф та
військової медицини

1. Загальні відомості про кафедру медицини катастроф та військової медицини
академії
1.1. Кафедра медицини катастроф та військової медицини (далі – Кафедра МК та
ВМ) є структурним підрозділом Державного закладу «Дніпропетровської медичної
академії МОЗ України»(далі – академія), що здійснює підготовку офіцерів запасу
медичної служби з числа громадян України (далі – громадяни)
1.2. Кафедра МК та ВМ здійснює підготовку офіцерів запасу медичної служби за
військово-обліковою спеціальністю «Лікувальна справа в наземних військах, та авіації
(помічник лікаря)» в кількості, що визначається наказом Міністра Оборони України для
академії на кожен рік.
Відповідно до наказу Міністра Оборони України громадяни можуть проходити
військову підготовку за державним замовленням, за рахунок коштів державного бюджету,
передбачених на утримання Збройних Сил України та інших військових формувань, або за
рахунок коштів, що надходять від фізичних осіб як плата за послуги в галузі вищої освіти,
пов’язані з військовою підготовкою (за контрактом).
2. Правила відбору та прийому на навчання громадян для проходження військової
підготовки
2.1. Правила відбору та прийому на навчання на кафедру МК та ВМ громадян для
проходження військової підготовки розроблено на підставі вимог Законів України «Про
вищу освіту», «Про військовий обов’язок і військову службу» (зі змінами), відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) «Про
затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу», Інструкції про організацію військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, затвердженої наказом
Міністерства оборони України, Міністерства охорони здоровʼя України та Міністерства
освіти і науки України від 29.06.2016 р. № 322/631/709, Положення про військові
навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства
освіти України та Міністерства оборони України від 15.08.2013 № 1190/560.
2.2. Кафедра МК та ВМ оголошує набір громадян, які мають або отримують вищу
медичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавр для навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.
2.3. Військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу на
добровільних засадах проходять громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої
медичної освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та
морально-діловими якостями.

2.4. Військову підготовку можуть проходити громадяни за умови відповідності
напряму їх підготовки у вищому медичному навчальному закладі військово-обліковій
спеціальності, за якою поводиться підготовка офіцерів запасу медичної служби.
2.5. Відбір громадян для проходження військової підготовки проводиться на ІІІ
курсі у весняному семестрі.
Визначення термінів прийому документів, проведення конкурсного відбору,
оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на навчання визначається
розкладом відбіркової комісії, яка оприлюднює його шляхом роміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії та WEB – сайтах академії.
Початок навчання на кафедрі МК та ВМ згідно з графіком навчального процесу та
розкладом занять на навчальний рік.
3. Організація відбору громадян для проходження військової підготовки
3.1. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за
результатами конкурсного відбору та медичного огляду. Медичний огляд громадян
проводять військово-лікарські комісії районних (міських) військових комісаріатів за
місцем їх перебування на військовому обліку (реєстрації). Придатність осіб жіночої статі
до військової служби визначається за результатами медичного огляду військоволікарськими комісіями військових комісаріатів за місцем їх проживання (навчання).
Медичний огляд проводиться за направленням, який видається кафедрою МК та ВМ
академії, для проходження медичного огляду військово-лікарською комісією.
3.2. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка, за
поданням завідувача кафедри медицини катастроф та військової медицини, призначається
наказом ректора академії, що здійснює військову підготовку громадян, за два місяці до
початку конкурсного відбору.
3.3. До складу відбіркової комісії входять голова, секретар, голови підкомісій та
члени відбіркової комісії, які призначаються з числа посадових осіб кафедр академії.
Головою відбіркової комісії призначається завідувач кафедри медицини катастроф
та військової медицини. Відбіркова комісія складається з таких підкомісій:
- з оцінки рівня успішності навчання, допризовної підготовки громадян та
індивідуальної підготовки військовослужбовців;
- з професійного психологічного відбору;
- з оцінки рівня фізичної підготовки.
До складу кожної з підкомісій входять голова та не менше ніж 2 члени підкомісії.
3.4. На відбіркову комісію покладаються такі функції:
визначення строків приймання документів від громадян, які виявили бажання
проходити військову підготовку, та їх розгляду;
визначення придатності до військової служби за висновком вiйськово-лікарської
комісії;
організація професійного психологічного відбору громадян;
оцінка рівня успішності навчання здобувачів вищої освіти;
оцінка рівня результатів конкурсного відбору громадян в академії;
оцінка рівня фізичної підготовки громадян;
оцінка засвоєння громадянами програми допризовної підготовки;
формування списку громадян відповідно до їх рейтингу за результатами
конкурсного відбору (окремо за кожною військово-обліковою спеціальністю);

розроблення проекту наказу ректора академії про зарахування громадян для
проходження військової підготовки.
3.5. Не пізніше, ніж за два місяці до початку конкурсного відбору, завідувач
кафедри медицини катастроф та військової медицини організовує інформування громадян
про строки та порядок прийому заяв і проведення конкурсного відбору громадян для
проходження військової підготовки шляхом розміщення на інформаційних стендах
приймальної комісії, WEB-сайті академії.
3.6. Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку,
подають заяву на ім’я декана факультету академії, де вони здобувають відповідний
ступінь вищої освіти, копії посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб
чоловічої статі), довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків, 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України. Затверджені
деканами факультетів академії списки здобувачів вищої освіти, їх заяви та узагальнені
відомості про підсумки складання здобувачами вищої освіти екзаменів за попередні курси
навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії. Здобувачі вищої освіти, які
мають академічні заборгованості, до списку не включаються. 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.
3.7. Заява містить такі відомості:
прізвище, ім’я та по батькові громадянина;
номер навчальної групи, назва факультету навчального закладу, де громадянин
здобуває вищу освіту, форма навчання – очна (денна), або заочна (дистанційна);
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.
3.8. 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
спеціалізації, яку вони мають або здобувають в академії, військовообліковій
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,WEB-сайті
академії.
3.9. Придатність громадян до військової служби за станом здоров’я вказується у
відомості проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової
підготовки за військово-обліковою спеціальністю.
Оцінюючи стан здоров’я громадян, вiйськово-лiкарські комісії керуються
Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України,
затвердженим наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі

змінами), зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за №
1109/15800.
3.10. Під час проходження конкурсного відбору громадянин повинен мати при собі
паспорт громадянина України та висновок військово-лікарської комісії. Без наявності
зазначених документів громадянин не допускається для проходження конкурсного
відбору.
3.11. Рівень успішності навчання здобувача вищої освіти оцінюється в балах за
результатами складання ним підсумкового семестрового контролю в академії, що передує
початку військової підготовки, та визначається як середнє арифметичне значення всіх
отриманих здобувачем вищої освіти оцінок, переведених у 200-бальну шкалу.
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 200-бальну шкалу.
Переведення у 200-бальну шкалу здійснюється відповідно до системи переведення
оцінок з навчальних дисциплін у 200-бальну шкалу.
3.12. Професійний психологічний відбір громадян для навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу здійснюється відповідно до 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.
Професійний психологічний відбір громадян здійснюється фахівцями профільних
кафедр академії, які входять до складу підкомісій з професійного психологічного відбору.
3.13. З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркові комісії
проводять тестування громадян (крім військовослужбовців), що складається з п’яти
завдань у письмовій формі та п’яти завдань з практичного виконання нормативів
(прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування 20, максимальна кількість балів
– 200. Громадяни, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів)
максимальної кількості балів, виключаються зі списків кандидатів на зарахування для
проходження військової підготовки.
Для військовослужбовців враховуються результати їх індивідуальної підготовки за
підсумками за поточний (попередній) період навчання, що надаються командиром
(начальником) військової частини, де вони проходять військову службу.
Рівень результатів індивідуальної підготовки військовослужбовців оцінюється в
балах і визначається як середнє арифметичне значення всіх отриманих
військовослужбовцем оцінок, переведених у 200-бальну шкалу відповідно до системи
переведення оцінок. Результат вказується у графі 4 відомості.
3.14. Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження
військової підготовки проводиться після проведення медичного огляду.
Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного
виконання фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством
оборони України. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ
дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки
рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не
дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як “зараховано” або
“незараховано”. У разі отримання оцінки “незараховано” громадянин виключається зі
списків кандидатів на зарахування для проходження військової підготовки. Рішення
відбіркової комісії щодо такого громадянина оформлюється окремим протоколом.
3.15. Сума балів, отримана громадянином за результатами випробувань, з
урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду
складає рейтинг кандидата для проходження військової підготовки.
Враховуються при складанні рейтингу наявність пільг у громадянина та
зобов’язання його щодо проходження військової служби після отримання первинного
військового звання офіцера запасу та закінчення вищого навчального закладу.
На кожного громадянина з числа кандидатів для проходження військової
підготовки зазначається один з таких висновків:
- рекомендувати до зарахування;
- не рекомендувати до зарахування.
За результатами конкурсного відбору складається рейтинговий список. Список
затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.
Голова відбіркової комісії організовує ознайомлення громадян з результатами
конкурсного відбору (рейтинговим списком).
Рейтингові списки оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних
стендах приймальної комісії,WEB-сайті академії.
Відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора академії про зарахування
громадян для проходження військової підготовки.
Для проходження військової підготовки за кошти державного бюджету до проекту
наказу ректора академії у 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 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;
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 із Міністерством оборони України
про проходження військової служби громадянами у Збройних Силах України;
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.
3.16. Зарахування громадян на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу
здійснюється наказом ректора академії на підставі протоколу засідання відбіркової
комісії.
Ректор академії, на базі якої здійснюється військова підготовка, у триденний строк
після видання наказу про зарахування інформує командирів (начальників) військових
частин щодо результатів участі підлеглих військовослужбовців у конкурсному відборі.

Конкурсний відбір громадян закінчується не пізніше ніж за місяць до початку
військової підготовки.
3.17. Апеляції громадян за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна
комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора академії.
Апеляція громадянина за результатами усного випробування подається у день його
проведення, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення
оцінки за випробування.
Додаткове опитування громадян під час розгляду апеляції не допускається.
3.18. Протягом двох тижнів з дня зарахування між громадянином, якого зараховано
для проходження військової підготовки, та ректором академії, на базі якої проводиться
військова підготовка, 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.
Якщо громадянин не підписав вищезазначених контрактів протягом визначеного
строку, він відраховується зі складу осіб, зарахованих для проходження військової
підготовки.
На вакантні місця можуть зараховуватися громадяни згідно з рейтингом за умови
укладання контракту про військову підготовку громадянина у визначений строк.
4. Оплата за навчання
4.1. Оплата за навчання громадянина за навчальний рік визначається відповідно
договору про військову підготовку громадян за програмою офіцерів запасу медичної
служби на підставі затвердженого ректором академії кошторису.
4.2. Розмір оплати за надання додаткових освітніх послуг встановлюється окремо.
Оплата за навчання вноситься за весь період навчання, або окремо за кожний семестр.
4.3. У випадку відрахування з підстав визначенних у Порядку проведення
військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі
змінами), та в інших випадках передбачених законами, плата за навчання якщо
громадянин проходив військову підготовку за кошти фізичних осіб, раніше сплачених за
цю підготовку кошти йому не повертається.

