
Критерії оцінки 
засвоєння програми допризовної підготовки кандидатів для навчання

за програмою підготовки офіцерів запасу 
у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»



1. Правила визначення рівня допризовної підготовки

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. 



2. Теоретична частина тестування
Об’єм знань 

вступного екзамену з допризовної підготовки 
на навчання за напрямом «Військова підготовка»

Компетенції 
(з використанням матеріалу модуля

вступник повинен уміти)
Змістові модулі

1 2
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.

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.

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.

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.

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)

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



1 2
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. 
Знати  застосування  заохочення  і
стягнення,  що  застосовують  до
рядових, сержантів строкової служби.
Визначення  та  шляхи  досягнення
військової  дисципліни,  її  значення  в
сучасних умовах.

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.

Класифікувати  та  характеризувати
надзвичайні ситуації. 
Знати  основні  заходи  захисту
населення  від  надзвичайних  ситуацій.
Визначати  заходи  захисту  населення
при надзвичайних ситуаціях. Володіти
засобами  захисту  органів  дихання,
шкіри.

5. Основи цивільного захисту 
5.1 Надзвичайні ситуації. 
5.2  Заходи  захисту  населення  від
надзвичайних ситуацій. 
5.3  Евакуаційні  заходи  захисту
населення  при  надзвичайних
ситуаціях. 
5.4 Особисті засоби захисту.



3. Практична частина тестування

Нормативи  з  бойової  підготовки  Сухопутних  військ  Збройних  Сил
України  Затверджено  Головнокомандувачем  Сухопутних  військ  Збройних
Сил України 

Стройова підготовка

1. Стройові прийоми і рух без зброї.
1.1 Стройове положення, вихід зі строю та повернення в стрій. 
Стройове положення приймається за командою «СТРУНКО». За цією

командою слід триматися прямо, без напруження, підбори поставити разом, а
носки по лінії фронту на ширину стопи; ноги в колінах випрямити, але не
напружувати їх, груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт втягти;
плечі розвернути; руки опустити так, щоб кисті, повернені долонями, були
збоку стегон , а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо
й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися перед собою; бути готовим до
негайної дії.

Стройове  положення  на  місці  приймається  без  команди  під  час
віддання  й  отримання  наказу,  доповіді,  виконання  Державного  Гімну
України, а також під час військового вітання й подання команд.

2. Повороти на місці
Повороти  на  місці  виконуються  за  командами:  «Право-РУЧ»,

«Півоберта право-РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Півоберта ліво-РУЧ», «Кру-ГОМ».
Повороти виконуються за командами «Кру-ГОМ» - на півкола, «Ліво-

РУЧ»  -  на  чверть  кола,  «Півоберта  ліво-РУЧ»  -  на  одну  восьму  кола  і
проводяться в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; «Право-
РУЧ» і «Півоберта право-РУЧ» - у бік правої руки на правому підборі й на
лівому носку.

Повороти виконуються на два рахунки: на «раз» військовослужбовці
повертається у визначений бік, зберігаючи правильне положення корпусу та
не згинаючи ніг у колінах,  переносять вагу тіла на ногу,  що попереду, на
«два» - найкоротшим шляхом приставляють другу ногу.

3. Стройовий крок
3.1 Рух здійснюється кроком або бігом. 
Нормальна  швидкість  руху  кроком  –  110-120  кроків  за  хвилину.
Довжина кроку – 70-80 сантиметрів. 
Нормальна  швидкість  руху  бігом  –  160-180  кроків  за  хвилину.
Довжина кроку – 80-90 сантиметрів.
3.2 Крок буває стройовий і похідний.
Стройовий  крок  застосовується  під  час  проходження  підрозділів

урочистим маршем; при виконанні ними військового вітання під час руху;
при  підході  військовослужбовця  до  начальника  та  відході  від  нього;  при
виході із строю та в повернення на місце, а також під час занять із стройової
підготовки.

Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.



3.3  Рух  стройовим  кроком  починається  за  командою  «Стройовим
кроком - РУШ», а рух похідним кроком – за командою «Кроком – РУШ».

За підготовчою командою слід подати корпус трохи вперед, перенести
вагу  тіла  більше  на  праву  ногу,  із  збереженням  стійкості;  за  виконавчою
командою почати рух з лівої ноги повним кроком.

Під  час  руху  стройовим  кроком  ногу  з  витягнутим  уперед  носком
винести на висоту 15-20 сантиметрів від землі та поставити її твердо на всю
стопу, піднімаючи водночас другу ногу.

Руками, починаючи від плеча, здійснювати рух біля тулуба: вперед –
руки згинаються в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище ліктя; назад – до
упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті.

Під  час  руху  стройовим  кроком  голову  та  корпус  тримати  прямо,
дивитися вперед.

4. Повороти під час руху
Повороти під час руху кроком виконуються за командами: «Право-

РУЧ»,  «Півоберта  право-РУЧ»,  «Ліво-РУЧ»,  «Півоберта  ліво-РУЧ»,
«Кругом-РУШ». 

Для  повороту  праворуч  і  півоберта  праворуч  виконавча  команда
подається  одночасно  з  поставленням  правої  ноги  на  землю.  За  цією
командою лівою ногою слід зробити крок, повернутися на носку лівої ноги,
одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому
напрямку.

Для  повороту  ліворуч  і  півоберта  ліворуч  виконавча  команда
подається одночасно з поставленням лівої ноги на землю. За цією командою
правою  ногою  слід  зробити  крок,  повернутися  на  носку  правої  ноги,
одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому
напрямку.

Для  повороту  кругом  виконавча  команда  подається  одночасно  з
поставленням правої ноги на землю. За цією командою зробити ще один крок
лівою ногою (на  рахунок  «раз»),  витягти  праву  ногу  на  півкроку  вперед,
трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (на
рахунок «два»), рухатися далі з лівої ноги в новому напрямку (на рахунок
«три»).

Під час поворотів рух руками здійснюється у такт кроку.
Повороти  та  півоберти  праворуч  і  ліворуч  під  час  руху  бігом

виконуються  за  тими  самими  командами,  що  й  під  час  руху  кроком,
поворотом на одному місці на два рахунки в такт бігу. Поворот кругом під
час бігу здійснюється у бік лівої руки на одному місці на чотири рахунки в
такт бігу.

5. Підхід до начальника та вихід від нього.
5.1 для  виходу  військовослужбовця  із  строю  подається  команда,

наприклад:  «Солдат  Іванченко.  Вийти  із  строю на  стільки-то  кроків»  або
«Солдат Іванченко. До мене (до мене бігом - РУШ)». Військовослужбовець,
почувши своє прізвище, відповідає: «Я», а за командою на вихід (виклик) із
строю відповідає: «Слухаюсь». За першою командою він стройовим кроком



виходить із строю на вказану кількість кроків, рахуючи від першої шеренги,
зупиняється  і  повертається  обличчям  до  строю.  За  другою  командою,
ступивши один-два кроки від першої шеренги прямо, на ходу повертається в
бік  начальника,  найкоротшим  шляхом  стройовим  кроком  підходить  або
підбігає до нього і доповідає про прибуття.

Під  час  виходу  військовослужбовця  з  другої  шеренги  він  злегка
торкається  долонею  лівої  руки  плеча  військовослужбовця,  який  стоїть
попереду,  той робить крок уперед і,  не приставляючи правої  ноги,  -  крок
праворуч, пропускає військо службовця, який виходить із строю, а потім стає
на своє місце.

Під час виходу військовослужбовця попередньої шеренги його місце
займає військовослужбовець, який стояв за ним.

Під час виходу військовослужбовця із строю з колони по два, по три,
по  чотири  він  виходить  із  строю  в  бік  найближчого  флангу,  попередньо
зробивши  поворот  праворуч  (ліворуч).  Якщо  поруч  стоїть
військовослужбовець,  то він робить крок правою (лівою) ногою вбік,  і  не
приставляючи  лівої  (правої)  ноги,  -  крок  назад,  пропускає
військовослужбовця, який виходить із строю, а потім повертається назад на
своє місце.

5.2 Для повернення військовослужбовця в стрій подається команда,
наприклад:  «Солдат  Іванченко.  Стати  до  строю»  або  тільки  «Стати  до
строю».

За  командою «Солдат Іванченко» військовослужбовець,  який стоїть
обличчям  до  строю,  почувши  своє  прізвище,  повертається  обличчям  до
начальника і відповідає: «Я», а за командою «Стати до строю», якщо він без
зброї  або  із  зброєю  в  положенні  «за  спину»,  прикладає  руку,  з  першим
кроком опускає руку, рухаючись стройовим кроком, найкоротшим шляхом
стає на своє місце в строю.

Під  час  повернення  до  строю  з  відходом  від  начальника
військовослужбовець  діє,  рухаючись  стройовим  кроком  найкоротшим
шляхом до свого місця у строю.

Якщо подається команда «Стати до строю» (без називання прізвища),
військовослужбовець повертається до строю без попереднього повороту до
начальника та без відповіді «Я».

5.3 під час виходу військовослужбовця із строю положення зброї не
змінюється,  за  винятком  карабіна  в  положенні  «на  плече»,  який  перед
початком руху береться до ноги.

Після  повернення  у  стрій  зброя  береться  у  те  положення,  що  й  у
військовослужбовців, які стоять у строю.

5.4 під час підходу до начальника поза строєм військовослужбовець за
п’ять-шість кроків до нього переходить на стройовий крок, за два-три кроки
зупиняється  й  одночасно  з  приставленням  ноги  прикладає  праву  руку  до
головного убору, а тоді доповідає, наприклад: «Товаришу лейтенанте. Солдат
Сидоренко за вашим наказом прибув» або «Товаришу полковнику. Капітан
Петренко за вашим наказом прибув». Після доповіді руку опускає.



Отримавши дозвіл іти, військовослужбовець прикладає праву руку до
головного убору і відповідає: «Слухаюсь», повертається в напрямку руху і, з
першим  кроком  (з  поставленням  лівої  ноги  на  землю)  опускає  руку  і,
зробивши три-чотири кроки стройовим, далі рухається похідним кроком.

Під час підходу до начальника із зброєю рука до головного убору і
відповідає : «Слухаюсь», повертається в напрямку руху, з першим кроком (з
поставленням  лівої  ноги  на  землю)  опускає  руку  і,  зробивши  три-чотири
кроки стройовим, далі рухається похідним кроком.

Під час підходу до начальника із зброєю рука до головного убору не
прикладається, за винятком випадку, коли зброя перебуває у положенні «за
спину».

5,5  Під  час  підходу  із  зброєю  до  начальника  положення  зброї  не
змінюється, за винятком карабіна в положенні «на плече», який береться до
ноги після того, як військовослужбовець зупиниться перед начальником.

Під час відходу від начальника карабін із положенням «до ноги», у
разі  потреби,  береться  військовослужбовцем  в  інше  положення  після
відповіді «Слухаюсь».

5.6 Начальник, подаючи команду для повернення військовослужбовця
і  стрій або даючи йому дозвіл іти,  прикладає руку до головного убору та
опускає її.

Примітка. 
1.  Визначення  кількості  балів  від  отриманої  оцінки  за  виконання

нормативу 

Оцінка за часом 5 4 3
Кількість балів 10 8 6

2. Студенту, який отримав оцінку “незадовільно” за часом виконання
нормативу, бали не нараховують.


