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І. Загальні положення 

 

1.1. Кафедра військової підготовки Одеського державного екологічного 

університету (далі Кафедра) – є військовим навчальним підрозділом закладу 

вищої освіти.  

 

1.2. Провадження освітньої діяльності у Одеському державному 

екологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства 
освіти і науки України: серія АЕ № 527694 від 23.12.2014 р., Акту узгодження 

Міністерством освіти і науки України переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями) бакалавра, магістра та ліцензованого обсягу від 

26.11.2015р., наказу Міністерства освіти і науки України від 13.06.2016р. 

№ 1314-л «Про ліцензування освітньої діяльності» та відомостей щодо 

здійснення в Одеському державному екологічному університеті освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти відповідно до наказу Міністерства освіти і 
науки України № 122-л від 09 червня 2017 року “Про переоформлення 

ліцензій”. 

 

1.3. Порядок прийому до кафедри розроблений відповідно до Законів 

України “Про вищу освіту” та “Про військовий обов’язок і військову службу” 

(зі змінами), Положення про проходження громадянами України військової 
служби у Збройних Силах У  країни, затвердженого Указом Президента 
України від 10.12.2008 № 1153/2008 (зі змінами), Переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266, 

Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 1098 від 13 

жовтня 2021 року «Умови прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 

2022 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 

року за № 11542/37164, Інструкції про організацію та проведення військово-

професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (зі 
змінами), затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 

№ 360, та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за 
№ 704/235481, Особливостей прийому на навчання до вищих військових 

навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних 

закладів для підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах 

особливого періоду (зі змінами), які затверджені наказом Міністерства оборони 

України від 11 травня 2016 року № 248 та зареєстрованого у Міністерстві 
юстиції України 26 травня 2016 року за № 776/28906 і Правил прийому до 

Одеського державного екологічного університету у 2022 році; наказом 

Міністерства оборони України від 05 серпня 2021 року № 225 «Про 

затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони 

України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 01 жовтня 

2021 року № 1289/36911 та Порядку прийому на навчання для здобуття вищої 
освіти в 2022 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 



від 27 квітня 2022 року № 392 (зі змінами внесеними наказом Міністерства 
освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400). 

 

1.4. Підготовка військових фахівців на Кафедрі здійснюється відповідно 

до ліцензії, виданої Одеському державному екологічному університету, та в 

межах ліцензійного обсягу (Додаток 1 до цього Порядку прийому). 

 

1.5. Схема навчання: "курсант" за денною формою навчання. 

На навчання приймаються громадяни України, які мають повну загальну 

середню освіту або освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) та 
виявили бажання здобути вищу освіту та відповідають вимогам  до 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу.  

Курсанти кафедри забезпечуються місцями для проживання в гуртожитку 

ОДЕкУ. 

 

1.6. Випускникам після закінчення навчання на кафедрі відповідно до 

Положення про проходження громадянами України військової служби у 

Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента України від 10 

грудня 2008 року № 1153 (із змінами), присвоюється військове звання 

"лейтенант" та видається диплом Одеського державного екологічного 

університету державного зразка. 
 

1.7.  Прийом до кафедри на всі рівні вищої освіти здійснюється за 
конкурсом. 

 

1.8. У Порядку прийому терміни вживаються у такому значенні: 
військовозобов’язаний – особа, яка перебуває в запасі для комплектування 

Збройних Сил України та інших військових формувань на особливий період, а 
також для виконання робіт із забезпечення оборони держави; 

військовослужбовець – особа, яка проходить військову службу; 

ліцеїст – випускник поточного року військового ліцею, військово-

морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою; 

призовник – особа, приписана до призовної дільниці; 
резервіст – громадянин, який виконує військовий обов'язок шляхом 

проходження служби у військовому резерві; 
цивільна молодь – призовники, ліцеїсти, які відповідають вимогам Закону 

України "Про військовий обов’язок і військову службу". 

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників 

 

2.1. На денну форму навчання для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавр приймаються особи, які здобули повну загальну середню освіту, за 
результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань (національного 

мультипредметного тесту) (надалі – ЗНО, НМТ) або складання комплексного 

мультипредметного тесту. Крім надання сертифікату ЗНО (НМТ) або складання 

комплексного мультипредметного тесту вступники обов’язково проходять 

психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовленості та заключний 

медичний огляд військово-лікарською комісією. 



 

2.2. Для вступу на навчання для здобуття ступеню вищої освіти магістр 

на основі здобутого ступеню вищої освіти бакалавр – у формі фахового 

вступного випробування, складеного в рік вступу, відповідно до Порядку 

прийому до ОДЕкУ. 

 

2.3. На очну форму навчання приймаються громадяни України, які 
виявили бажання проходити військову службу за контрактом на посадах 

офіцерського складу для Збройних Сил України та інших міністерств і відомств 

(за окремим конкурсом), інших військових формуваннях, утворених відповідно 

до законів України та відповідають установленим вимогам: 

особи із числа цивільної молоді віком від 17 до 30 років, яким в рік вступу 

на військову службу (навчання) виповнюється 17 років, військовозобов`язані та 
резервісти віком до 30 років (які не знаходяться на дійсній військовій службі, 
не мають офіцерського звання) та придатні до військової служби за станом 

здоров’я і здобули повну загальну середню, професійно-технічну освіту. 

 

ІІІ. Конкурсний відбір 

 

3.1. Конкурсний відбір для здобуття усіх ступенів вищої освіти 

здійснюється за результатами вступних випробувань: 

для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеню вищої 
освіти бакалавр на основі повної загальної середньої освіти – за результатами 

національного мультипредметного тесту (зовнішнього незалежного 

оцінювання) або результатами комплексного мультипредметного тесту (для 

осіб, які не складали національний мультипредметний тест у 2022 році та не 
мають сертифікатів ЗНО), який складається безпосередньо в ОДЕкУ, 

психологічного обстеження, оцінки рівня фізичної підготовленості та 
заключного медичного огляду військово-лікарською комісією.  

У 2022 році для конкурсного відбору приймаються сертифікати 

зовнішнього незалежного оцінювання, одержані у 2019, 2020 та 2021 роках або 

результати національного мультипредметного тесту 2022 року. 

військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти забезпечують 

виключення зарахованих на місця державного замовлення на підготовку 

військових фахівців вступників з конкурсу на інші місця державного 

замовлення в термін, що визначається Порядком прийому на навчання для 

здобуття вищої освіти у 2022 році. 
 

 

3.2. Конкурсний бал вступника розраховується: 

1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 
повної загальної середньої освіти за такою формулою: 

 

Конкурсний бал (КБ) = 0,35 × П1 + 0,40 × П2 + 0,25 × П3; 

де  
П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів. Таблиця 

переведення тестових балів з української мови, математики, історії України 



національного мультипредметного тесту до шкали 100-200 наведена в додатку 

до цього Порядку; 

Остаточно конкурсний бал множиться на регіональний (РК) коефіцієнт 
шляхом його множення на їх добуток, причому: 

РК для Одеського регіону дорівнює 1,04; 

Якщо після домноження на коефіцієнт конкурсний бал перевищує 200, 

він встановлюється таким, що дорівнює 200; 

 

2) для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра: 
 

Конкурсний бал (КБ) = П1, 

 

де П1 – оцінка фахового іспиту. 
 

3.3. Спеціальними умовами участі у конкурсному відборі під час вступу 

для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: 
зарахування на підставі позитивної оцінки індивідуальної усної 

співбесіди; 

участь у конкурсному відборі за результатами індивідуальної усної 
співбесіди замість національного мультипредметного тесту та/або квотою-1, 

квотою-2. 

Спеціальними умовами щодо участі в конкурсному відборі під час вступу 

на основі здобутого освітнього ступеня бакалавра, магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за 
результатами індивідуальної усної співбесіди замість магістерського тесту 

навчальної компетентності або магістерського комплексного тесту. 

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) на 
основі повної загальної середньої освіти є: 

зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної 
співбесіди або творчого конкурсу, квотою-1, квотою-2 на місця державного 

замовлення; 

 

ІV. Фінансування підготовки фахівців 

 

4.1. Фінансування підготовки фахівців на Кафедрі здійснюється  

за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням при 

підготовці на посади осіб офіцерського складу (схема навчання "курсант"). 

 

4.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 
Кафедрі на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо 

певний рівень вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного 

або місцевого бюджету. 

 

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та 

зарахування на навчання  для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр 

 

5.1. Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до 

Кафедри, у період з 01 січня до 01 червня 2022 року подають особисто заяву до 



районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки (далі ТЦК та СП) за місцем реєстрації для оформлення особової 
справи кандидата на навчання. 

У заяві зазначаються: 

- прізвище, ім’я та по батькові вступника; 
- рік, місяць і день народження; 

- поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного 

телефону; 

- найменування обраного закладу вищої освіти, військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти (далі –ВНП ЗВО); 

- обрана спеціальність 103 «Науки про Землю»; 

- перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в 

Українському центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала 
місце). 

До заяви додаються: 

- автобіографія; 

- копія документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(здобутий освітній рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додатка до нього; 

- шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; 

- копії документів, які відповідно до чинного законодавства 
встановлюють право на пільги при вступі до ВНП ЗВО; 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або 

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті); 
- два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою 

проживання та адресою районного (міського) ТЦК та СП, де вступник 

перебуває на військовому обліку; 

- копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 
громадянина України), військовий квиток або посвідчення про 

приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про 

військовий обов’язок і військову службу"), свідоцтво про народження; 

- для осіб, які за віком не мають паспорта інший документ, який 

засвідчує особу і громадянство відповідно до статті 5 Закону України 

"Про громадянство України". 

Усі копії документів засвідчуються районним (міським) ТЦК та СП, до 

якого вони були надані, або у встановленому законодавством порядку. 

 

5.2. У разі якщо у ТЦК та СП рознарядка для направлення на Кафедру 

відсутня або вона вже виконана, вступник може до 01 липня року вступу 

подати заяву безпосередньо начальнику Кафедри. У заяві необхідно додатково 

вказати поштову адресу районного (міського)  ТЦК та СП, у якому кандидат на 
навчання перебуває на військовому обліку (згідно наказу Міністерства оборони 

України від 05.06.2014 № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію та 
проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих 



військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих 

навчальних закладів»). 

 

5.3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, 
території ведення бойових дій та тимчасово проживають на іншій території 
України, у разі неможливості оформлення особової справи у районному 

(міському) ТЦК та СП за місцем проживання, мають право подати заяву на 
вступ безпосередньо до приймальної комісії. Оформлення особових справ 

таких вступників здійснюється безпосередньо на Кафедрі. 
 

5.4. Попередня професійна діагностика і відбір, оформлення документів 

осіб з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у районному (міському) 

ТЦК та СП та соціальної підтримки. Оформлення документів здійснюється до 

15 липня, а саме, всі кандидати проходять первинний медичний огляд у 

районному (міському) ТЦК та СП, а повторний – в (обласному) ТЦК та СП із 
заповненням картки медичного огляду тих, хто вступає до військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти (додаток № 12 до Положення про 

військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого 

наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1109/15800). 

 

5.5. На кандидатів для вступу до Кафедри оформляються медичні 
документи, а також протокол засідання комісії з попередньої професійної 
діагностики, іменний список і картка професійного відбору (для цивільної 
молоді), які заповнюють комісії, що здійснюють професійний відбір 

кандидатів. 

 

5.6. Документи відібраних кандидатів на вступ до кафедри, оформлені 
згідно з Порядком прийому, районні (міські) ТЦК та СП подають в (обласні) 
ТЦК та СП, а останні – направляють до Кафедри по мірі надходження, але не 
пізніше 20 липня року вступу на навчання  

 

5.7. Вступники з числа цивільної молоді направляються до Кафедри 

районними (міськими) ТЦК та СП. 

 

5.8. Приймальна комісія у тижневий термін після реєстрації документів 

розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для 

проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням 

причин.  

Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів для складання 

вступних іспитів відбіркова комісія повідомляє кандидатів особисто та через 
районні (міські) ТЦК та СП до 25 липня року вступу.  

 

5.9.  Прийом документів вступників на денну форму навчання для 

вступу на навчання до кафедри військової підготовки Одеського державного 

екологічного університету на підготовку військових фахівців для проходження 
військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу на 
спеціальність 103 «Науки про Землю» (освітня програма «Організація 



метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України») 

проводиться з 15 серпня 2022 року по 18.00 годину 25 серпня 2022 року. При 

цьому вступнику необхідно прибути для проведення відбірковою комісією 

вступних іспитів та виконати вимоги в строки вказані в цьому Розділі. 
 

5.10. Приймальна комісія Одеського державного екологічного 

університету працює з 10 квітня по 30 листопада 2022 року щоденно без 
вихідних з 08.50 по 18.30 год. Прийом документів вступників денної та заочної 
форм навчання здійснюється щоденно з 9.00 по 17.00 год. Обідня перерва з 
13.00 до 13.30 год. 

 

5.11. Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання вступників до Кафедри на основі повної загальної 
середньої освіти для здобуття ступеню вищої освіти бакалавр проводяться в 

такі строки*: 

 

 
 

Етапи 

вступної кампанії 
Строки  

проведення заходів 

Прийом документів від вступників за схемою 

навчання "курсант" 

по мірі надходження  

з РТЦК та СП  

до 18.00 15 липня 2022 року 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 

завантаження необхідних документів 
з 01.07.2022 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають право складати вступні 
випробування, що проводить Приймальна 
комісія 

о 18.00 15.08.2022 

Строки проведення відбірковою комісією 

Кафедри вступних випробувань за схемою 

навчання "курсант" 

15.08.2022-24.08.2022 

Термін оприлюднення рейтингового списку 

вступників із зазначенням рекомендованих до 

зарахування 

не пізніше 12.00 год. 

25.08.2022 

Термін виконання вступниками вимог до 

зарахування на місця державного замовлення 

до 15.00 годин 

25.08.2022 

Терміни зарахування вступників за схемою 

навчання "курсант" 

не пізніше 18.00 год. 

25.08.2022 

Виключення заяв зарахованих кандидатів з 
конкурсів на місця державного замовлення в 

інших ЗВО через державне підприємство 

Інфоресурс 

до 17.00 год. 

26.08.2022 

 

* - у разі наявності вакантних місць державного замовлення строки прийому заяв, 

проведення вступних іспитів та зарахування можуть бути змінені відповідно до графіку 

роботи відбіркової комісії та у випадку службової необхідності за рішенням Міністра 
оборони України.  

 

5.12 Особові справи вступників, оформлені з порушеннями вимог 
Порядку прийому, або в яких відсутні визначені Порядком прийому документи, 



повертаються до районних та міських ТЦК та СП, командирам військових 

частин, установ, закладів, начальникам військових ліцеїв, начальникам ліцеїв із 
посиленою військово-фізичною підготовкою. 

5.13 Особи, які без поважних причин не приступили до занять, або за 
власним бажанням відмовилися від навчання на Кафедрі протягом 10 днів від 

дня їх початку, відраховуються з Кафедри. 

На звільнене місце (місця) до початку навчальних занять може 
проводитися додатковий конкурсний відбір щодо зарахування осіб, у тому 

числі з іншої галузі знань (спеціальності) ОДЕкУ за умови збігу конкурсних 

предметів, у разі відсутності претендентів на зарахування з числа осіб, які 
брали участь у конкурсі на цю галузь знань (спеціальність) відповідно до 

списку рекомендованих до зарахування вступників. 

5.14 Питання про відрахування вступника за власним бажанням та 
повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання 

вступником письмової заяви. 

 

 

VІ. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та  

зарахування на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістр 

 

6.1.  Для підготовки військових фахівців на посади осіб офіцерського 

складу для проходження військової служби за контрактом за ступенем вищої 
освіти магістр приймаються громадяни України, які успішно пройшли 

державну атестацію та здобули ступень вищої освіти бакалавр за відповідними 

напрямами, за конкурсом. 

Конкурсний відбір кандидатів на навчання за ступенем вищої освіти 

магістр здійснюється функціональним підрозділом Приймальної комісії – 

фаховою атестаційною комісією Кафедри – у формі фахового вступного іспиту, 

середнього балу додатку до диплому за ступенем вищої освіти бакалавр 

відповідно до Порядку прийому до ОДЕкУ. 

 

6.2.  Прийом заяв і документів, вступний іспит, конкурсний відбір та 
зарахування на навчання за ступенем вищої освіти магістр проводиться в такі 
строки: 

Етапи вступної кампанії 
Строки  

проведення заходів 
реєстрація вступників для складання 

магістерського тесту навчальної 
компетентності та магістерського 

комплексного тесту 

27.06. – 18.07.2022 

Реєстрація електронних кабінетів 

вступників, завантаження необхідних 

документів 

з 01.08.2022 

Початок прийому заяв та документів з 16.08.2022 

Закінчення прийому заяв та документів до 18.00 год. 23.08.2022 

Основна сесія магістерського тесту 

навчальної компетентності та 
магістерського комплексного тесту 

10.08.2022 – 17.08.2022 



Етапи вступної кампанії 
Строки  

проведення заходів 

Термін оприлюднення рейтингового 

списку вступників із зазначенням 

рекомендованих до зарахування 

не пізніше 20.09.2022 

Терміни зарахування вступників 25.09.2022 

 

6.3. Вступники для здобуття ступеня вищої освіти магістра на основі 
ступеня вищої освіти бакалавра подають заяви тільки у паперовій формі.  

 

VІI. Порядок приймання заяв і документів для вступу до Кафедри 

 

7.1. Порядок прийому документів для вступу на навчання з числа  
цивільної молоді і військовозобов’язаних (схема навчання "курсант") 

визначається Порядком Прийому до ОДЕкУ з врахуванням вимог пункту 3.3 

розділу ІІІ та розділу V цих Правил. 

 

7.2. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих 

вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній 

базі з питань освіти.  

 

7.3. Відбіркова приймальна комісія Кафедри розглядає заяви та 
документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному 

відборі для вступу на навчання до Кафедри. 

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням 

спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньої програми 

(освітніх програм)) та форми здобуття освіти. 

Під час подання заяв на відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції 
вступники обов’язково зазначають таке: 

«Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального 

замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною 

пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

регіональним замовленням)». 

Вступники, що претендують на місця державного або регіонального 

замовлення за денною формою здобуття освіти, у кожній заяві зазначають її 
пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу 

пріоритетність. 

Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено. 

 

 

VIII. Організація і проведення конкурсу 

 

8.1. Порядок організації і проведення конкурсу для вступу на навчання з 
числа військовозобов’язаних і цивільної молоді (схема навчання "курсант") 

визначається Порядком прийому до ОДЕкУ. 

 



8.2. Вступники до Кафедри, крім надання сертифікату Українського 

центру оцінювання якості освіти (НМТ або ЗНО) або складання вступних 

випробувань з конкурсних предметів (перелік конкурсних предметів наведено в 

Додатку 2), обов’язково проходять медичний огляд, психологічне обстеження, 

оцінку рівня фізичної підготовленості, що здійснюються фахівцями, які входять 

до складу приймальної (відбіркової) комісії, відповідно до діючих наказів 

Міністерства оборони України. 

 

8.3. У конкурсному балі кандидата на навчання за схемою "курсант" не 
враховується сума балів з оцінки індивідуальних психологічних якостей. 

 

8.4. Психологічне обстеження проводиться з метою виявлення 

відповідності психічних властивостей та психофізіологічних характеристик 

вступника вимогам освітньої програми з відповідної військової спеціальності, 
прогнозування професійної придатності до успішного навчання на Кафедрі, а в 

подальшому до проходження військової служби у військах. 

 

8.5. Вивчення індивідуальних психологічних якостей 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 09.07.09 № 355, 

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.09.09 за № 893/16909, та 

наказу Міністерства оборони України від 05.06.2014 №360 "Про затвердження 

Інструкції про організацію та проведення військово-професійної орієнтації 
молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових 

навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 26 червня 2014 року за № 704/235481. 

Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як "пройшов 

професійний психологічний відбір" або "не пройшов професійний 

психологічний відбір". Кандидати, у яких за результатами тестування 

індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, 

а також ті, які набрали менше 50% від максимальної кількості балів (менше 35 

балів), вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір, 

вони відраховуються з числа кандидатів для вступу до Кафедри та до 

подальшого складання випробувань й участі в конкурсному відборі не 
допускаються. Рішення Приймальної комісії щодо таких кандидатів 

оформляється окремим протоколом. 

 

8.6. Кандидатам, які не зараховані за результатами оцінки 

індивідуальних психологічних якостей, у документах, що видаються на руки чи 

надсилаються до районних (міських) ТЦК та СП за місцем проживання, 

записується таке формулювання відмови в зарахуванні: "Не пройшов вступного 

випробування". 

 

8.7 Перевірка фізичної підготовленості кандидатів на навчання 

здійснюються згідно Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства 
оборони України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 



05.08.2021 року № 225, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

01.10.2021 за № 1289/36911 (далі – Інструкція). 

До рейтингу кандидата на навчання зараховується результат вступного 

екзамену з фізичної підготовки (ФП) переведений у шкалу від 100 до 200 балів. 

8.8. Рівень фізичної підготовленості визначається за результатами 

практичного виконання трьох фізичних вправ: 

для чоловіків: 

швидкість – вправа № 25 "Біг на 100 метрів" (по 1 - 2 особи); 

сила – вправа № 14 "Підтягування на перекладині" (по 1 - 2 особи); 

витривалість – вправа № 3 "Біг на 3 км" (по 8 - 10 осіб); 

для жінок: 

витривалість – вправа № 1 "Біг на 1 км" (по 8 - 10 осіб); 

сила – вправа № 20 - згинання та розгинання рук в упорі лежачи (по 1 - 2 

особи);  

сила – вправа № 21 - згинання та розгинання тулуба (по 1 - 2 особи). 

 

8.9. Усі вправи приймаються протягом одного дня в такій 

послідовності: спочатку – вправи на швидкість, потім – силові вправи, 

наприкінці – на витривалість. 

 

8.10. Для виконання вправ надається одна спроба. В окремих випадках 

(під час зриву, падіння тощо) перевіряючий може дозволити виконати вправу 

повторно. Повторне виконання вправ з метою покращення отриманої оцінки не 
дозволяється. 

 

8.11. Вправи оцінюються відповідно до наказу Міністерства оборони 

України від 05.08.2021 № 225 «Про затвердження Інструкції з фізичної 
підготовки в системі Міністерства оборони України», зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2021 року за № 1289/36911. 

 

8.12. Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання складається 

із суми балів, отриманих ними за виконання всіх призначених для перевірки 

вправ і визначається згідно таблиці нарахування балів за виконання фізичних 

вправ (Таблиця 8.1). 

 

8.13 Сумарна кількість балів отримана кандидатами на навчання 

перераховується у рейтинг-бали згідно таблиці співвідношення оцінки фізичної 
підготовки до рейтинг-балу кандидатів для навчання (Таблиця 8.2). 

 

8.14. Для отримання оцінки "залік" кандидату на навчання необхідно 

набрати суму від 35 до 70 балів. 

 

Таблиця 8.1 – Нарахування балів за виконання фізичних вправ для 

кандидатів на навчання. 
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№3 №14 №25 №1 №20 №21 №3 №14 №25 №3 №20 №21 

хв, с 
к-сть 
разів 

хв, с хв, с 
к-сть 
разів 

к-сть 
разів 

хв, с 
к-сть 
разів 

хв, с хв, с 
к-сть 
разів 

к-сть 
разів 

100 12.00 17 13,80 12.00 17 13,80 50 16.00 7 16,30 16.00 7 16,30 

99 12.04 - 13,85 12.04 - 13,85 49 16.06 - 16,35 16.06 - 16,35 

98 12.08 - 13,90 12.08 - 13,90 48 16.12 - 16,40 16.12 - 16,40 

97 12.12 - 13,95 12.12 - 13,95 47 16.18 - 16,45 16.18 - 16,45 

96 12.16 - 14,00 12.16 - 14,00 46 16.24 - 16,50 16.24 - 16,50 

95 12.20 16 14,05 12.20 16 14,05 45 16.30 6 16,55 16.30 6 16,55 

94 12.24 - 14,10 12.24 - 14,10 44 16.36 - 16,60 16.36 - 16,60 

93 12.28 - 14,15 12.28 - 14,15 43 16.42 - 16,65 16.42 - 16,65 

92 12.32 - 14,20 12.32 - 14,20 42 16.48 - 16,70 16.48 - 16,70 

91 12.36 - 14,25 12.36 - 14,25 41 16.52 - 16,75 16.52 - 16,75 

90 12.40 15 14,30 12.40 15 14,30 40 17.00 5 16,80 17.00 5 16,80 

89 12.44 - 14,35 12.44 - 14,35 39 17.06 - 16,85 17.06 - 16,85 

88 12.48 - 14,40 12.48 - 14,40 38 17.12 - 16,90 17.12 - 16,90 

87 12.52 - 14,45 12.52 - 14,45 37 17.18 - 16,95 17.18 - 16,95 

86 12.56 - 14,50 12.56 - 14,50 36 17.24 - 17,00 17.24 - 17,00 

85 13.00 14 14,55 13.00 14 14,55 35 17.30 4 17,05 17.30 4 17,05 

84 13.04 - 14,60 13.04 - 14,60 34 17.36 - 17,10 17.36 - 17,10 

83 13.08 - 14,65 13.08 - 14,65 33 17.42 - 17,15 17.42 - 17,15 

82 13.12 - 14,70 13.12 - 14,70 32 17.48 - 17,20 17.48 - 17,20 

81 13.16 - 14,75 13.16 - 14,75 31 17.52 - 17,25 17.52 - 17,25 

80 13.20 13 14,80 13.20 13 14,80 30 18.00 3 17,30 18.00 3 17,30 

79 13.24 - 14,85 13.24 - 14,85 29 18.08 - 17,35 18.08 - 17,35 

78 13.28 - 14,90 13.28 - 14,90 28 18.16 - 17,40 18.16 - 17,40 

77 13.32 - 14,95 13.32 - 14,95 27 18.24 - 17,45 18.24 - 17,45 

76 13.36 - 15,00 13.36 - 15,00 26 18.32 - 17,50 18.32 - 17,50 

75 13.40 12 15,05 13.40 12 15,05 25 18.40 2 17,55 18.40 2 17,55 

74 13.44 - 15,10 13.44 - 15,10 24 18.48 - 17,60 18.48 - 17,60 

73 13.48 - 15,15 13.48 - 15,15 23 18.56 - 17,65 18.56 - 17,65 

72 13.52 - 15,20 13.52 - 15,20 22 19.04 - 17,70 19.04 - 17,70 

71 13.56 - 15,25 13.56 - 15,25 21 19.12 - 17,75 19.12 - 17,75 

70 14.00 11 15,30 14.00 11 15,30 20 19.20 - 17,80 19.20 - 17,80 

69 14.06 - 15,35 14.06 - 15,35 19 19.28 - 17,85 19.28 - 17,85 

68 14.12 - 15,40 14.12 - 15,40 18 19.36 - 17,90 19.36 - 17,90 

67 14.18 - 15,45 14.18 - 15,45 17 19.44 - 17,95 19.44 - 17,95 

66 14.24 - 15,50 14.24 - 15,50 16 19.52 - 18,00 19.52 - 18,00 

65 14.30 10 15,55 14.30 10 15,55 15 20.00 1 18,05 20.00 1 18,05 

64 14.36 - 15,60 14.36 - 15,60 14 20.12 - 18,10 20.12 - 18,10 

63 14.42 - 15,65 14.42 - 15,65 13 20.24 - 18,15 20.24 - 18,15 

62 14.48 - 15,70 14.48 - 15,70 12 20.36 - 18,20 20.36 - 18,20 

61 14.54 - 15,75 14.54 - 15,75 11 20.48 - 18,25 20.48 - 18,25 

60 15.00 9 15,80 15.00 9 15,80 10 21.00 - 18,30 21.00 - 18,30 

59 15.06 - 15,85 15.06 - 15,85 9 21.12 - 18,35 21.12 - 18,35 

58 15.12 - 15,90 15.12 - 15,90 8 21.24 - 18,40 21.24 - 18,40 

57 15.18 - 15,95 15.18 - 15,95 7 21.36 - 18,45 21.36 - 18,45 

56 15.24 - 16,00 15.24 - 16,00 6 21.48 - 18,50 21.48 - 18,50 

55 15.30 8 16,05 15.30 8 16,05 5 22.00 - 18,55 22.00 - 18,55 

54 15.36 - 16,10 15.36 - 16,10 4 22.12 - 18,60 22.12 - 18,60 

53 15.42 - 16,15 15.42 - 16,15 3 22.24 - 18,65 22.24 - 18,65 

52 15.48 - 16,20 15.48 - 16,20 2 22.36 - 18,70 22.36 - 18,70 

51 15.52 - 16,25 15.52 - 16,25 1 22.48 - 18,75 22.48 - 18,75 

 



8.15. Кандидат на навчання отримує оцінку "незадовільно", якщо за 
виконання 3-х фізичних вправ набрано суму рейтинг-балів менше ніж 35 балів 

або не виконана одна з зазначених вище вправ з будь-якої причини. 

 

Таблиця 8.2 – Співвідношення оцінки фізичної підготовки до рейтинг-балу 

кандидатів для навчання у ВВНЗ, ВНП ЗВО. 
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 Вікові групи, 

категорії, набрана 
сума балів за 

трьома вправами 

Оцінка за 
рівень фізичної 
підготовленості 

(ФП) 

О
ці
нк
а 

Р
ей
ти
нг

 б
ал

 Вікові групи, 

категорії, набрана 
сума балів за 

трьома вправами 

Оцінка за 
рівень фізичної 
підготовленості 

(ФП) до 25 

років  

25-29 

років  

до 25 

років  

25-29 

років  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

"5" 70 ≥220 ≥205 200,0 "3" 49 199 244 147,5 

"4" 69 219 204 197,5 "3" 48 198 243 145,0 

"4" 68 218 203 195,0 "3" 47 197 242 142,5 

"4" 67 217 202 192,5 "3" 46 196 241 140,0 

"4" 66 216 201 190,0 "3" 46 195 240 137,5 

"4" 65 215 200 187,5 "3" 45 194 239 135,0 

"4" 64 214 199 185,0 "3" 44 193 238 132,5 

"4" 63 213 198 182,5 "3" 44 192 237 130,0 

"4" 62 212 197 180,0 "3" 43 191 236 127,5 

"4" 61 211 196 177,5 "3" 42 190 235 125,0 

"4" 60 210 195 175,0 "3" 42 189 234 122,5 

"4" 59 209 194 172,5 "3" 41 188 233 120,0 

"4" 58 208 193 170,0 "3" 40 187 232 117,5 

"4" 57 207 192 167,5 "3" 40 186 231 115,0 

"4" 56 206 191 165,0 "3" 39 185 230 112,5 

"4" 55 205 190 162,5 "3" 38 184 229 110,0 

"4" 54 204 189 160,0 "3" 38 183 228 107,5 

"4" 53 203 188 157,5 "3" 37 182 227 105,0 

"4" 52 202 187 155,0 "3" 36 181 226 102,5 

"4" 51 201 186 152,5 "3" 35 180 225 100,0 

"4" 50 200 185 150,0 "2" < 35 <180 < 225 - 

 

Примітка: форма одягу для виконання фізичних вправ кандидатами на 

навчання встановлюється – спортивна. 

 

8.16. Кандидати на навчання, які отримали за вступні випробування з 
фізичної підготовки оцінку "незадовільно", зарахуванню до кафедри військової 
підготовки не підлягають. 

 

8.17. Заключний медичний огляд кандидатів проводиться військово-

лікарською комісією згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу 

у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України 

від 14.08.08 № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 

за № 1109/15800. 

 

8.18. За результатами заключного медичного огляду кожного вступника 
виноситься постанова "придатний" або "непридатний" до військової служби. 

 

8.19. Особи, які без поважних причин не з’явилися на медичний огляд у 

зазначений за розкладом час або їх стан здоров’я не відповідає встановленим 

вимогам, до участі у конкурсі і вступних випробувань не допускаються і 
відраховуються з числа кандидатів до вступу на Кафедру.  



 

8.20. Після проведення заключного медичного огляду, психологічного 

обстеження та оцінювання рівня фізичної підготовленості рейтинговий список 

кандидатів на навчання, підписаний головою та секретарем відбіркової комісії, 
передається до Приймальної комісії для подальшого конкурсного відбору. 

 

8.21. Вступники, які не зараховані на навчання для підготовки на посади 

осіб офіцерського складу за обраним напрямом підготовки, мають право подати 

заяву на участь у конкурсі на зарахування за схемою навчання "студент" у 

Приймальній комісії ОДЕкУ на той чи інший напрям підготовки з конкурсним 

балом сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання чи вступних іспитів у 

терміни прийому документів, визначені Правилами прийому до ОДЕкУ. 

 

8.22. Особи з числа цивільної молоді, не прийняті на навчання до 

Кафедри для підготовки на посади осіб офіцерського складу, направляються в 

районні (міські) ТЦК та СП за місцем проживання. 

Особові справи та інші документи із зазначенням причин відмови в 

зарахуванні до Кафедри, а також довідка про результати вступу видаються 

кандидатам на руки під розписку, про що повідомляються ТЦК та СП не 
пізніше 10 днів після закінчення прийому до Кафедри (для вступників на 
підготовку на посади осіб офіцерського складу). 

 

XІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування  
 

9.1. Порядок формування рейтингового списку відбувається відповідно 

до вимог розділу VIІI Порядку прийому до ОДЕкУ. 

 

9.2. Особи яким надано рекомендації, щодо зарахування на навчання на 
Кафедру, особисто пишуть заяву на виключення їх з участі в конкурсі на інші 
місця державного замовлення та за кошти фізичних (юридичних) осіб. 

 

9.3. Реалізація права вступників на обрані місця навчання відбувається 

відповідно до вимог розділу ІX Порядку прийому до ОДЕкУ. 

 

9.4. Коригування списку рекомендованих до зарахування відбувається 

відповідно до вимог розділу X Порядку прийому до ОДЕкУ. 

 

X. Реалізація права вступників на обрані місця навчання 

 

10.1. Порядок реалізації права вступників на обрані місця навчання 

визначається розділом ІX Порядку прийому до ОДЕкУ. 

 

XI. Наказ про зарахування 

 

11.1. Відбіркова комісія Кафедри надає рекомендації щодо зарахування 

на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на 
вищих позиціях рейтингового списку Приймальній комісії ОДЕкУ. 

 



11.2. Накази про зарахування на навчання видаються ректором ОДЕкУ 

на підставі рішення Приймальної комісії ОДЕкУ. 
 

11.3. Накази про зарахування на навчання з додатками до них 

оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії (відбіркової 
комісії) ОДЕкУ вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V 

цього додатку до Порядку прийому. 

 

XIІ. Прийом на кафедру військової підготовки  на спеціальних умовах 

 

12.1. Проходять вступні випробування у формі індивідуальної усної 
співбесіди або творчого конкурсу та в разі позитивної оцінки рекомендуються 

до зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти за кошти державного бюджету (за державним або 

регіональним замовленням): 

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на 
прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами 

співбесіди; 

Для цієї категорій вступників індивідуальна усна співбесіда може 
проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти. 

 

12.2. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої: 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, 
учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», зокрема ті з них, які проходять 
військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, 

визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби 

громадянами України. 

Особи цієї категорії беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або зовнішнього незалежного оцінювання 2019-

2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором), національного 

мультипредметного тесту 2022 року. Якщо такі особи допущені до конкурсного 

відбору на основі повної загальної середньої освіти, вони беруть участь у 

конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального 

замовлення. 
 

12.3. Можуть проходити вступні випробування у формі індивідуальної 
усної співбесіди замість національного мультипредметного тесту та в разі 
отримання кількості балів за кожний з предметів не менше ніж встановлений 

закладом вищої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної 
загальної середньої освіти мінімальний рівень допускаються до участі в 

конкурсному відборі: 



особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 

територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 

01 січня 2022 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 

індивідуальної усної співбесіди або національного мультипредметного тесту. 

Якщо громадяни України з числа таких осіб допущені до конкурсного відбору, 

вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця державного 

або регіонального.  
 

12.4. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця 

державного замовлення: 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 
 

12.5. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в 

конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) 

замовленням на основі повної загальної середньої освіти та не були зараховані 
на місця державного замовлення, мають право брати участь у конкурсі на 
загальних засадах відповідно до конкурсного бала. 

 

12.6. Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з цим Порядком 

передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, 
вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту 

навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з 
іноземної мови.  

 

XIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому 

до Університету (Кафедри) 

 

13.1. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до 

Університету (Кафедри) відбувається відповідно до вимог розділу XІV Порядку 

прийому до ОДЕкУ. 

Усі питання, пов`язані з прийомом до кафедри військової підготовки  

Одеського державного екологічного університету, вирішуються приймальною 

комісією ОДЕкУ та відбірковими комісіями.  

Інформація про Порядок прийому, а також рішення приймальної комісії 
Одеського державного екологічного університету своєчасно доводяться до 

відома всіх категорій вступників. 

Адреса приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету: 65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська, буд.15, каб. 101.  
телефон: (0482)-32-67-57, факс: (0482)-32-67-64 
електронна пошта:  info@odeku.edu.ua 
веб-сайт: - www.odeku.edu.ua  
 

ТВО начальника кафедри військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету 

полковник               Олег ГРУШЕВСЬКИЙ



Додаток 1  

до Порядку прийому на кафедру військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету у 2022 році  
 

ПЕРЕЛІК  

акредитованих (неакредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання,  

за ступенем вищої освіти «бакалавр» 
 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 
Ліцензований 

обсяг 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва Назва Назва Денна Заочна Денна Заочна 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про 

Землю 

Організація 
метеорологічного та 

геофізичного 
забезпечення Збройних 

Сил України 

Організація 
метеорологічного 
та геофізичного 
забезпечення 
Збройних Сил 

України 

20 – 3 роки 11 міс. – 

 

ПЕРЕЛІК  

акредитованих (неакредитованих) освітніх програм, за якими здійснюється прийом на навчання,  

за ступенем вищої освіти «магістр» 
 

Галузь знань Спеціальність Спеціалізація Освітня програма 
Ліцензований 

обсяг 
Нормативні терміни 

навчання 

Код Назва Код Назва Назва Назва Денна Заочна Денна Заочна 

10 
Природничі 

науки 
103 

Науки про 

Землю 

Організація 
метеорологічного та 

геофізичного 
забезпечення Збройних 

Сил України 

Організація 
метеорологічного 
та геофізичного 
забезпечення 
Збройних Сил 

України 

10 – 1 рік 4 міс. – 

 

ТВО начальника кафедри військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету 

полковник    Олег ГРУШЕВСЬКИЙ 



Додаток 2 

до Порядку прийому на кафедру військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету у 2022 році 
 

 

ПЕРЕЛІК  

конкурсних предметів  

у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти для 

вступників на основі повної загальної середньої освіти 

на навчання за ступенем вищої освіти бакалавр 

 

Код 
Найменування 

спеціальності 

Перелік 

конкурсних предметів 

(вступних іспитів) 

В
аг
ов
ий

 к
ое
ф
іц
іє
нт

 

Кількість балів 

для допуску до участі у 

конкурсному відборі 

103 
Науки про 

Землю 

1. Українська мова  0,2 100 

2. Математика 0,39 100 

3. За вибором вступника 0,3 100 

 

 

 

ТВО начальника кафедри військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету 

полковник               Олег ГРУШЕВСЬКИЙ 

 



Додаток 3 

до Порядку прийому на кафедру військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету у 2022 році 
 

 

ТАБЛИЦЯ  

перерахунку показників успішності навчання осіб, які вступають для 

здобуття ступеня вищої освіти бакалавра та  

магістра, з трьохбальної шкали в шкалу 100-200   

 

Оцінка за 
трьохбальною 

шкалою 

Відносна 
оцінка за 
шкалою 

1-100 

Відносна 
оцінка за 
шкалою 

100-200 

Оцінка за 
трьохбальною 

шкалою 

Відносна 
оцінка за 
шкалою 

1-100 

Відносна 
оцінка за 
шкалою 

100-200 

3,0 60 100 4,24 81 150 

3,07 61 102 4,28 82 153 

3,13 62 104 4,32 83 155 

3,20 63 107 4,36 84 158 

3,26 64 109 4,40 85 161 

3,33 65 111 4,44 86 163 

3,39 66 114 4,48 87 166 

3,46 67 116 4,52 88 169 

3,53 68 118 4,56 89 171 

3,59 69 121 4,60 90 174 

3,66 70 123 4,64 91 177 

3,72 71 125 4,68 92 180 

3,79 72 127 4,72 93 182 

3,86 73 130 4,76 94 185 

3,99 74 132 4,80 95 188 

4,00 75 134 4,84 96 190 

4,04 76 137 4,88 97 193 

4,08 77 139 4,92 98 196 

4,12 78 142 4,96 99 198 

4,16 79 145 5,00 100 200 

4,20 80 147    

 

 


