Критерії оцінки
засвоєння програми допризовної підготовки кандидатів для навчання
за програмою підготовки офіцерів запасу у
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Рівень знань з допризовної підготовки оцінюється вступним випробуванням, яке
складається з двох частин: теоретичної та практичної .
Теоретична частина оцінюється за результатами тестування з 5-ти завдань у
письмовій формі за наступними розділами (завданнями):
І - військово-гуманітарна підготовка – перевіряється зріз знання законів, які
регламентують службу в Збройних Силах України;
ІІ - тактична підготовка та основи військової топографії, охоплює розділи
основних видів бою, вмінь діяти в наступі та обороні;
ІІІ - вогнева підготовка включає теоретичні знання з ТТХ і устрою стрілецької
зброї;
ІV - статути Збройних Сил України – в обсязі програми допризовної підготовки,
що вивчається в загальноосвітньому закладі;
V - основи цивільного захисту – перевіряється зріз знань з основ цивільного
захисту, що вивчається в загальноосвітньому закладі.
Усі питання не виходять за межі змісту підручника “Захист Вітчизни” для
загальноосвітніх закладів. Вступникам надається можливість відповісти на 5 завдань
у письмовій формі. За кожним розділом (завданням) дається 1 запитання.
Максимальний бал за теоретичну частину складає – 50 балів.
Перевірка практичної частини випробування з допризовної підготовки
складається з виконання 5 завдань з практичного виконання прийомів стройової
підготовки на плацу. Під час перевірки підлягають оцінці п’ять основних стройових
прийомів, а саме:
1) стройове положення, вихід зі строю та повернення в стрій;
2) повороти на місці;
3) стройовий крок;
4) повороти під час руху;
5) підхід до начальника та відхід від нього.
Техніка виконання кожного стройового прийому оцінюється:
у 10 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту
Збройних Сил України , чітко, впевнено, красиво;
у 8 балів, якщо прийом виконаний відповідно до вимог Стройового статуту
Збройних Сил України, але недостатньо чітко, з напруженням;
у 5 балів, якщо прийом взагалі виконаний відповідно до вимог Стройового
статуту Збройних Сили України, але при цьому була допущена хоча б одна помилка;
у 0 бали, якщо прийом не виконаний або під час його виконання були допущені
дві й більше помилки.
Максимальний бал за практичну частину складає – 50 балів.
Максимальна кількість балів за кожне завдання письмового тестування та
практичного виконання вступного випробування складає 10 балів, сумарна
максимальна кількість балів – 100.
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Об’єм знань
вступного екзамену з допризовної підготовки
на навчання за напрямом «Військова підготовка»
Компетенції
(з використанням матеріалу модуля
вступник повинен уміти)
Знати основні положення Конституції
України і законів про призначення
Збройних Сил України та інших військових
формувань.
Володіти положеннями Законів України про
військову службу.
Розуміти структуру і завдання Збройних
Сил України.
Володіти знаннями підготовки громадян
України до військової служби, складання
Військової присяги, проходження й види
військової служби, виконання військового
обов’язку в резерві.
Знати структуру підготовки військових
кадрів для Збройних Сил. Військові
навчальні заклади, підготовка та вступ до
них.
Класифікувати
сучасний
загальновійськовий бій.
Визначити види загальновійськового бою із
застосуванням звичайної зброї.
Знати бойові порядки механізованих
(танкових) підрозділів.
Вміти
визначати
дії
механізованих
(танкових) підрозділів в різноманітних
видах бою.
Знати основні складові частини бою.
Знати призначення, бойову характеристику,
будову та роботу частин і механізмів
автомата Калашникова (АК-74).
Знати призначення, бойову характеристику,
будову та роботу частин і механізмів
пістолета Макарова (ПМ)
Знати
військові звання Збройних Сил
України, що встановлені для: офіцерського
складу, сержантського складу, солдатів
строкової служби.
Знати обов’язки, права, відповідальність
військовослужбовців.
Внутрішній порядок у військовій частині та
її підрозділах.
Знати правила розміщення і повсякденної
діяльності військовослужбовців.
Володіти знаннями щодо призначення,
складу та озброєння добового наряду роти.

Змістові модулі
1. Збройні Сили України на захисті Вітчизни
1.1 Структура Збройних Сил України.
1.2 Законодавство України про військову
службу.
1.3 Підготовка громадян України до
військової служби.
1.4 Підготовка військових кадрів для
Збройних Сил.

2. Тактична підготовка
2.1 Сучасний загальновійськовий бій.
2.2 Бойові порядки механізованих
(танкових) підрозділів.
2.3 Дії механізованих (танкових підрозділів
в різноманітних видах бою.
2.4 Основні складові частини бою.

3. Вогнева підготовка
3.1 Автомат Калашникова (АК-74).
3.2 Пістолет Макарова (ПМ).

4. Військові статути Збройних Сил України
4.1 Військовослужбовці Збройних Сил
України.
4.2 Обов’язки, права, відповідальність
військовослужбовців.
4.3 Внутрішній порядок у військовій частині
та її підрозділах.
4.4 Військова дисципліна.
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Компетенції

Змістові модулі
(з використанням матеріалу модуля
вступник повинен уміти)
Знати застосування заохочення і стягнення,
що застосовують до рядових, сержантів
строкової служби.
Визначення
та
шляхи
досягнення
військової дисципліни, її значення в
сучасних умовах.
Класифікувати та характеризувати
5. Основи цивільного захисту
надзвичайні ситуації.
5.1 Надзвичайні ситуації.
Знати основні заходи захисту населення від
5.2 Заходи захисту населення від
надзвичайних ситуацій.
надзвичайних ситуацій.
Визначати заходи захисту населення при
5.3 Евакуаційні заходи захисту населення
надзвичайних ситуаціях.
при надзвичайних ситуаціях.
Володіти засобами захисту органів дихання, 5.4 Особисті засоби захисту.
шкіри.
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Додаток
Нормативи з бойової підготовки Сухопутних військ Збройних Сил України
Затверджено Головнокомандувачем Сухопутних військ Збройних Сил України
ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА
№
п
/
п
1

2

2

3

№
н/
п

Найменування
нормативу

Умови (порядок) виконання
нормативу

13 Неповне
розбирання зброї

Зброя на підстилці, інструмент
наготові. Той, хто виконує
норматив, знаходиться біля
зброї. Норматив виконується
одним
студентом.
Час
відраховується від команди
“До неповного розбирання
зброї приступити” до доповіді
“Готово”.
13 Неповне
Зброя на підстилці, інструмент
розбирання зброї наготові. Той, хто виконує
норматив, знаходиться біля
зброї. Норматив виконується
одним
студентом.
Час
відраховується від команди
“До неповного розбирання
зброї приступити” до доповіді
“Готово”.
14 Збирання
зброї Зброя розібрана. Частини та
після неповного механізми акуратно розкладені
розбирання
на
підстилці,
інстумент
наготові. Той, хто виконує
норматив знаходиться біля
зброї. Норматив виконується
одним студентом.
Час
відраховується
від
команди “До збирання зброї
приступити” до доповіді того,
хто навчається, “Готово”.
16 Спорядження
Той, хто виконує норматив,
магазину
перед підстилкою, на який
(стрічки)
розкладені магазини, учбові
патронами
патрони
(розсипом).
Час
(приєднання
відраховується від команди
порохового
керівника “До спорядження
заряду до
магазину
(стрічки)
гранати)
приступити” до доповіді того,
хто навчається, “Готово”.
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Вид
зброї
Автомат

Оцінка за часом
“задо“відмін “добвільно”
ре”
но”
15 с
17 с
19 с

Пістолет
ПМ

7

8

10

Автомат

25 с

27 с

32 с

Магазин
з 30-ю
патрона
ми

33 с

38 с

43 с

ЗАХИСТ ВІД ЗБРОЇ МАСОВОГО УРАЖЕННЯ
№
п
/
п
1

№
н/
п

Найменування
нормативу

1

Одягнення
протигазу

Оцінка за часом
“задо“відмін- “добвільно”
ре”
но”
7с
8с
10 с

Категорія
тих, хто
навчається
Протигази
у
похідному студенти
положенні. Раптово подається
команда “Гази”. Ті, хто
виконує норматив, одягають
протигази.
Час
відраховується
від
моменту подачі команди до
відновлення дихання після
одягнення протигаза.
Оцінка знижується на один
бал, якщо:
Умови (порядок) виконання
нормативу

при одягненні протигазу той,
хто виконує норматив, не
закрив очі і не затамував
дихання, або після одягнення
не зробив повний видих;
шолом-маска
одягнена
з
перекосом або перекручена
з`єднувальна трубка;
Оцінка
ставиться
“незадовільно”, якщо:
допущено утворення таких
складок чи перекосів, коли
зовнішнє
повітря
може
проникати під шолом-маску
або не щільно закручена
з`єднувальна трубка.

Примітка.
1. Визначення кількості балів від отриманої оцінки за виконання нормативу
Оцінка за часом
Кількість балів

5
10

2. Студенту, який отримав оцінку
нормативу, бали не нараховують.
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4
8

3
6

“незадовільно” за часом виконання

