
 



формування та виховання високих морально-психологічних та 

прикладних рис молоді (мужності, сміливості, рішучості, відваги, стійкості, 

наполегливості, дисциплінованості та ініціативи, на основі армійських та 

відновлених козацьких традицій); 

виховання духовно і фізично розвиненого покоління громадян 

суверенної України на основі національних традицій, історії військової 

справи і здорового способу життя; 

підвищення якості, ефективності підготовки призовної молоді, 

визначення переможців; 

формування у молоді патріотичної свідомості, національної гідності. 

 

2.2. Завданнями Конкурсу є: 

формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної 

гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного 

обов’язку щодо захисту національних інтересів України; 

набуття практичних навичок з основ військової справи, у тому числі з 

вогневої, тактичної, прикладної фізичної та медико-санітарної підготовки; 

популяризація служби у лавах Збройних Сил України; 

залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом, 

сприяння формування здорового способу життя; 

покращення виховної роботи з молоддю призовного віку; 

удосконалення організації та проведення патріотичних заходів з 

молоддю Запорізької області. 

 

 

ІІІ.  Організатори та організаційний комітет Конкурсу 

 

3.1. Організатором Конкурсу є Управління молоді, фізичної культури 

та спорту Запорізької обласної державної адміністрації, комунальний заклад 

«Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної 

ради. 

 

3.2. Склад організаційного комітету визначається комунальним 

закладом «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької 

обласної ради. 

 

3.3. Керівництво за проведення Конкурсу покладається на головного 

суддю та суддівську колегію, які визначаються комунальним закладом 

«Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної 

ради. 

 

3.4. Під час проведення Конкурсу організаційний комітет не має права 

втручатися в дії головного судді та суддівської колегії. 

 

 



IV. Строк та місце проведення Конкурсу 

 

4.1. Конкурс проводиться в другу декаду жовтня на базі військового 

містечка № 9 військової частини А-1978 (м. Запоріжжя, вул. Стефанова, 1). 

 

4.2. Збір учасників Конкурсу відбувається біля контрольно-

пропускного пункту військового містечка № 9 військової частини А-1978 о 

8.00 годині. 

 

 

V. Учасники Конкурсу 

 

5.1. Учасниками Конкурсу є молодь призовного віку (віком від 18 до 

27 років). 

 

5.2. Змагання проводяться у двох групах: 

працююча молодь 

студентська молодь (представники професійно-технічних закладів 

освіти та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації). 

 

5.3. До складу команди входить 10 учасників змагань, у тому числі 

капітан команди. Команду супроводжує керівник команди (тобто склад 

команди не має перевищувати 11 осіб). 

 

 

VІ. Умови подання заявок на участь у Конкурсі 

 

6.1. До мандатної комісії надаються документи: 

заявочний лист (згідно з Додатком 1); 

довідка про інструктаж з безпеки життєдіяльності (згідно з Додатком 

2); 

копія документу, що посвідчує особу (паспорта або студентського 

квитка); 

страховий поліс (оригінал). 

Інформація про учасників Конкурсу надається із урахуванням вимог 

Закону України «Про захист персональних даних. 

 

6.2. При поданні неповного пакету документів команда або окремий її 

учасник не допускається до участі у Конкурсі. 

 

6.3. Заявочні листи на участь у Конкурсі приймаються до 30 вересня 

2018 року включно. 

 

6.3. Заявочні листи, разом із сканованими копіями всіх зазначених 

документів (окрім страхового полісу), обов’язково подаються до 



комунального закладу «Обласний центр патріотичного виховання молоді» 

Запорізької обласної ради  на електронну адресу info-ocpvm@ukr.net, або за 

факсовим номером (061) 224-61-41. 

 

6.4. Заявочні листи та документи до нього в обов’язковому порядку 

дублюються шляхом надання оригіналів керівником команди під час 

реєстрації учасників Конкурсу в день проведення змагань. 

 

6.5. За порушення правил мандатної комісії, правил оформлення 

документів можуть бути накладені наступні дисциплінарні стягнення: 

зауваження; 

попередження; 

усунення учасника від участі у змаганнях; 

усунення команди від участі в змаганнях. 

 

 

VІІ. Програма Конкурсу 

 

№ Назва заходу Місце 

проведення 

Кількість 

учасників 

Час 

проведення 

1 Реєстрація та збір 

учасників Конкурсу 

(мандатна комісія) 

Контрольно-

пропускний 

пункт в/ч А-

1978 

10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

8.30-9.30 

2 Збір учасників та 

підготовка 

зовнішнього вигляду 

до участі в змаганнях  

Клуб в/ч А-

1978 

10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

9.30-9.50 

3. Шикування плац 10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

9.50-10.00 

4 Урочисте відкриття 

Конкурсу 

плац 10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

10.00-10.10 

5 Показове 

проходження з 

піснею 

військовослужбовців 

строкової служби 

плац 10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

10.10-10.15 

6 Конкурс строю та 

пісні 

плац 10 учасників 

команди 

10.20-10.50 

7 Змагання по групам: 

 

Підтягування у 

 

 

Спортивний 

 

 

5 учасників 

11.00-14.50 
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бронежилеті 

 

Спеціалізований крос 

 

Неповне розбирання 

та збирання АКС-74 

 

Виконання 

нормативів у засобах 

захисту 

 

Перша медична 

допомога в умовах 

«бойових дій» 

 

Військово-прикладна 

естафета 

 

Змагання зі стрільби 

 

 

майданчик 

 

Плац 

 

Літня сцена 

 

 

Спортивний 

майданчик 

 

 

Спортивний 

майданчик 

 

 

Спортивний 

майданчик 

 

Електронний 

тир 

 

 

5 учасників 

 

2 учасника 

 

 

2 учасника 

 

 

 

6 учасників 

 

 

 

10 учасників 

 

 

10 учасників 

8 Обід Солдатська 

їдальня 

10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

 

15.00-15.30 

9 Урочисте закриття плац 10 учасників 

та 1 керівник 

команди 

15.45-16.15 

 

 

VІІІ. Умови виконання конкурсних змагань 

 

8.1. Форма одягу учасників команд має відповідати наступним 

вимогам: 

спортивне взуття; 

футболка з довгим рукавом або спортивна куртка; 

спортивні штани. 

Участь у змаганнях в одязі, який залишає відкритими коліна, 

заборонено. 

 

8.2. Конкурс строю та пісні (10 учасників). 

За командою судді конкурсу строю та пісні командир відділення 

(капітан команди) виходить на вихідне положення та подає команду: 

«Відділення до мене. В колону по два ШИКУЙСЬ!». Відділення шикується в 



колону по два згідно ранжиру (згідно зросту). Командир відділення стежить 

за шикуванням відділення. 

Переконавшись у правильності виконання команди командир 

відділення подає команду «Відділення з місця з піснею кроком руш!», 

повертається кругом та починає рух з виконанням стройової пісні. 

При проведення конкурсу строю та пісні судді оцінюють: 

дії капітана команди (правильність подачі команд, зовнішній вигляд, 

виконання стройових прийомів); 

виконання стройових прийомів відділення (дотримання рівня, темпу 

руху та дисципліни строю); 

виконання стройової пісні (вибір пісні, її художню 

цінність,актуальність тематики; рівень виконання, виразність дикції). 

Судді оцінюють дії відділення за 5-бальною шкалою. 

 

8.3. Підтягування у бронежилеті (5 учасників). 

Снаряд для виконання вправи: стандартна гімнастична перекладина 

висотою 2750±250 мм, гриф діаметром 28±1 мм. 

Контрольний час для виконання вправи – 4 хв. 

Підтягування на перекладині виконується з початкового положення 

вис хватом зверху. Торкання ногами підлоги (землі) не дозволяється. 

Дозволяється згинати ноги в суглобах, виконувати ривок без 

відхилення від вертикалі виконання вправи. 

При підтягуванні з початкового положення учасник повинен 

підборіддям піднятися вище перекладини, опуститися у вис, зафіксувати 

непорушне положення (не менше 1 сек.) і продовжувати вправу. 

При підтягуванні забороняється: відштовхуватися від підлоги (землі), 

починати підтягування з розмаху, наносити на долоні або гриф клейові 

речовини, здійснювати «змахи» та «хвилі» ногами та тулубом, робити 

перехвати рук уздовж грифа перекладини, відпускати хват та розривати 

долоню, торкатися підборіддям перекладини. 

Протягом 1 хв. після виклику до снаряда учасник повинен прийняти 

початкове положення і після команди «До снаряду» приступити до 

виконання вправи. 

Кожне правильно виконане підтягування відмічається після фіксації 

учасником початкового положення (далі ПП) на 1 сек. з оголошенням 

рахунку. Оголошення рахунку одночасно є дозволом на продовження 

виконання вправи.  

У випадку порушення правил виконання вправи суддя замість 

чергового рахунку подає команду «Не рахувати», коротко  називає помилку, 

а після чергового зайняття ПП оголошує попередній рахунок. Якщо команда 

«Не рахувати повторюється тричі підряд, учасник припиняє виконання 

вправи.  

В останню хвилину контрольного часу суддя-хронометрист інформує: 

«Залишилась 1 хвилина», «Залишилось 10 секунд. Час». Суддя-хронометрист 

виключає хронометр. 



Якщо учасник у контрольний час не зафіксував до початку чергового 

рахунку останній правильно виконаний рух, цей рух йому не зараховується. 

Помилки: 

«немає фіксації» – учасник не прийняв ПП на 1 с, підборіддя не 

підняте вище перекладини; 

«змах гомілками» – маятниковий рух із зупинкою; 

«змах стегнами» –  маятниковий рух із зупинкою; 

«хвиля» – по черзі різке порушення прямої лінії ногами; 

згинання рук по черзі – явне видиме почергове згинання рук; 

руки зігнуті – при прийнятті ПП руки зігнуті в ліктьовому суглобі; 

перехоплення – учасник розкрив долоню. 

 

8.4. Спеціалізований крос (5 учасників). 

Учасники змагання, екіпіровані в бронежилети знаходяться на старті. 

Після команди «Руш» учасники команди виконують крос на дистанцію        

1000 м. Кросова дистанція  завершується виконанням 5 пострілів з 

пейнтбольних маркерів на ураження цілі. За непопадання в ціль 

нараховується штрафний бал – 1 секунда. 

Залік для команди за сумою часу кожного учасника. Визначається 

також переможець в особистому заліку. 

Якщо команда не виконала умов змагання (наприклад, якщо учасник 

зійшов з дистанції), то команді присуджується останнє місце від кількості 

команд, що приймають участь. 

 

8.5. Неповне розбирання та збирання АКС-74 (2 учасника). 

Учасник виконує розбирання та збирання АКС-74 без зупинки. 

Неповне розбирання АКС-74: 

відокремити магазин; 

перевірити відсутність патрона в патроннику (опустити перевідник 

униз, поставивши його в положення «АВ» чи «ОД», відвести рукоятку 

затворної рами назад, оглянути патронник, відпустити рукоятку затворної 

рами і спустити курок з бойового взводу); 

вийняти пенал приналежності з гнізда приклада; 

відокремити шомпол; 

відокремити в автомата дуловий гальмо-компенсатор; 

відокремити кришку ствольної коробки; 

відокремити затворний механізм; 

відокремити затворну раму з затвором; 

відокремити затвор від затворної рами; 

відокремити газову трубку зі ствольною накладкою. 

Неповне збирання АКС-74 після неповного розбирання: 

приєднати газову трубку із стволовою накладкою; 

приєднати затвор до затворної рами; 

приєднати затворну раму із затвором до ствольної коробки; 

приєднати зворотний механізм; 



приєднати кришку ствольної коробки; 

спустити курок з бойового взводу і поставити запобіжник; 

приєднати дуловий гальмо-компенсатор; 

приєднати шомпол; 

украсти пенал у гніздо приклада; 

приєднати магазин до автомата. 

Нарахування штрафного балу – 5 секунд: 

за кожне порушення послідовності розбирання, збирання автомату 

АКС-74; 

за падіння складових частин на підлогу; 

за не проведення контрольного спуску бойової пружини, як при 

розбиранні, так і при збиранні автомату АКС-74. 

 

8.6. Виконання нормативів у засобах захисту (2 учасника). 

Учасники даного змагання повинні мати при собі протигаз свого 

розміру. При відсутності протигаза, організатори надають засоби захисту 

органів дихання, але в цьому випадку протести з даного виду змагання не 

приймаються. 

Учасники находяться в строю. Протигази у похідному положенні. За 

командою «Гази!» учасники одягають протигази. Час відраховується з 

моменту подання команди до відновлення дихання після одягнення 

протигазу. 

За кожну помилку при надяганні протигазу нараховується штраф – 1 

секунда: 

при надяганні  протигаза учасник не закрив очі і не затамував подих, 

або після надягання не зробив повний видих; 

шолом-маска одягнена з перекосом або перекручена з’єднуюча трубка 

(при наявності); 

кінці носового затиску респіратора не притиснуті до носа; 

допущено утворення таких складок або перекосів, при яких зовнішнє 

повітря може проникати під шолом-маску. 

 

8.7. Перша медична допомога в умовах «бойових дій»                           

(6 учасників). 

Змагання відбуваються і 2 підгрупах по 3 учасники команди 

До виконання завдання приступають 3 учасники команди. 1 учасник 

команди знаходиться в зоні «Укриття», 2 учасника команди з ношами 

знаходяться в безпечній зоні. Учасник команди, який знаходиться в зоні 

«Укриття», отримує завдання (вид та місце «поранення»). За сигналом «Руш» 

2 учасника команди з ношами прямують до зони «Укриття», проводять 

первинний огляд «пораненого» та надають йому першу медичну допомогу в 

залежності від виду поранення. Виконують евакуацію «пораненого» з зони 

«Укриття». Фінішування. За не правильне надання першої медичної 

допомоги нараховується штрафний бал – 10 секунд. 



До виконання завдання приступають наступні 3 учасника команди. 

Залік за сумою часу обох спроб. 

 

8.8. Військово-прикладна естафета (10 учасників). 

 

Перший етап – переміщення в окопі (1 учасник). На старті а 

положенні «Готовий» учасник по команді «руш» стрибає до окопу, 

проходить підземну ділянку, виходить з укриття, проповзає під зруйнованою 

стіною. Передача естафети. 

Другий етап – збір боєприпасів (2 учасника). Учасник, після прийому 

естафети, починає збирати розташовані на місцевості «гранати» до ящику (10 

«гранат»). Дозволено брати лише по одній «гранаті» в кожну руку. Передача 

естафети. 

Третій етап – перенесення боєприпасів (2 учасника). Учасники, 

отримавши естафету, закривають ящик та переносять його на «лінію атаки», 

проходячи перешкоду «Лабіринт». Передача естафети. 

Четвертий етап – Метання «гранати» в ціль (1 учасник). Учасник, 

після прийому естафети, метає 3 «гранати» у відмічений сектор. За 

непопадання у сектор, або виліт снаряду із сектору нараховується штраф – 5 

секунд за кожну «гранату». Передача естафети. 

П’ятий етап – біг та стрільба у зоні «хімічної атаки» (1 учасник). 

Учасник, після прийому естафети, одягає протигаз та біжить до «вогневого 

рубежу», не знімаючи протигаз виконує 5 пострілів на ураження цілі з 

пейнтбольного маркеру. За непопадання у мішень нараховується штраф – 1 

секунда. Передача естафети. 

Шостий етап – «переправа» (1 учасник). Довжина етапу – до 20 м. 

етап обладнано подвійними нижнім та верхнім канатами, закріпленими на 

відстані між собою 1,4 м., контрольними лініями на початку та кінці етапу. 

Після прийому естафети учасник у туристичній системі біжить до місця 

«Переправа». За допомогою мотузкової драбини піднімається на нижній 

канат, закріплює туристичну систему за допомогою карабіну до верхнього 

канату. Учасник рухається по нижній мотузці, тримаючись руками за 

верхню. Передача естафети. 

Сьомий етап – евакуація «потерпілого» (2 учасника). Перший учасник 

команди, який виконував проходження місця «переправа» умовно 

«поранений», другий учасник команди надає першу медичну допомогу 

«пораненому», якого за допомогою нош транспортують до місця евакуації. 

Передача естафети. 

Восьмий етап – укомплектування речового мішку (1 учасник). 

Учасник команди, після прийому естафети, комплектує речовий мішок, 

здійснює рівномірний біг та фінішування. 

Залік за часом фінішування останнього учасника. 

 

8.9. Змагання зі стрільби (10 учасників). 



Змагання проводяться в електронному тирі на тренажері «Рубін». 

Положення для стрільби – лежачи з руки, відстань – 5-10 м., розмір мішені – 

40-50, кількість пострілів з автомату – 5, час на стрільбу не обмежений. Залік 

для команди за найбільшою сумою балів всієї команди. Визначається також 

переможець в особистому заліку. 

 

 

ІХ. Порядок подання протестів 

 

9.1. Протест до суддівської колегії подається представником команди 

письмово. Він повинен бути обґрунтованим (з вказівкою розділів, пунктів 

цього Положення і правил, які були порушені суддями, учасниками змагань) 

і представлений не пізніше, ніж через 15 хв. після закінчення вправи. 

 

9.2. Головна суддівська колегія повинна розглянути протест, ухвалити 

по ньому рішення і довести його до заявника за можливістю в найкоротший 

термін, але не пізніше 30 хв. з моменту його подачі, і обов’язково – до 

затвердження результатів змагань. Рішення головного судді змагань по 

протестах остаточне і перегляду не підлягає. 

 

 

Х. Визначення переможців 

 

10.1. Змагання Конкурсу є особисто-командними. Переможці 

визначаються як в особистому, так і в командному заліку. 

 

10.2. Командний залік буде визначатися окремо для команд: 

працюючої молоді; 

студентської молоді (представники професійно-технічних закладів 

освіти та вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації). 

 

10.3. У конкурсах «Строю та пісні», «Підтягування у бронежилеті» та 

«Змаганні зі стрільби» переможець визначається за найбільшою сумою балів, 

набраних учасниками команди, які приймали участь у змаганнях. 

У конкурсах «Спеціалізований крос», «Розбирання та збирання АКС-

74», «Виконання нормативів у засобах захисту», «Перша медична допомога в 

умовах «бойових дій»» та «Військово-прикладна естафета» переможець 

визначається за найкращим (найменшим) часом, показаними учасниками 

команд, які приймали участь у змаганнях. 

 

10.4. Якщо команди показали однаковий результат, їм присуджуються 

однакові місця. Наступні місця при цьому не зрушуються. 

 

10.5. Команда-переможниця та решта місць у загальнокомандному 

заліку визначаються за найменшою сумою місць, виборених у кожному виді 



змагань. У випадку рівності результатів у загальнокомандному заліку у двох 

або декількох команд перевага надається команді, яка має більше перших, 

других і т.д. місць окремо в кожному виді змагань. 

 

 

ХІ. Нагородження переможців 

 

11.1. Команди, які зайняли призові місця (І, ІІ, ІІІ) у 

загальнокомандному заліку нагороджуються грамотами, кубками, медалями. 

 

11.2. Переможці в особистому заліку нагороджуються грамотами та 

медалями. 

 



Додаток №1 

ЗАЯВОЧНИЙ ЛИСТ 

Військово-спортивний конкурс для працюючої та студентської молоді 

«Призовник» 

 

(назва команди, навчальний заклад / підприємство) 

№ 
з/п 

ПІП 
 

Рік 

народ-

ження 
 

Посада 

 

Медична відмітка про 

дозвіл (навпроти 

кожного прізвища 

учасника заходу) 

1.  (голова команди)    

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.  (керівник команди)    

 
Зазначені в списку _____________________________ особи пройшли належну 
       (кількість цифрами та у дужках словами) 

підготовку та допущені до участі у заході. 

 

Керівник підприємства, навчального закладу  ____________    ______________________ 
       (підпис)    (ПІП) 

 

Керівник команди           ____________      ______________________ 
       (підпис)   (ПІП) 

 

Узгоджено: лікар     ____________     ____________________ 
       (підпис)   (ПІП)) 

 

 

 

«______»________________2018р 

 



Додаток № 2 

 

ДОВІДКА 
 

Цим посвідчується, що зі всіма нижчепереліченими членами команди 
 

____________________________________________________ 
(назва команди, навчальний заклад / підприємство) 

 

направленими для участі у військово-спортивному конкурсі для працюючої 
та студентської молоді «Призовник » проведений інструктаж з наступних 
тем: 

1. Правила поведінки і перебування: у військових частинах, у 
громадських місцях, у транспорті. 

2. Заходи безпеки під час стрільб (у тому числі порядок поводження зі 
зброєю). 

3. Матеріальну частину та порядок виконання вправи з автомату 

Калашникова АКС-74 засвоїв. Допущений до практичного виконання 
стрільб. 

4. Заходи протипожежної безпеки.  

№/№ 
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові Особистий підпис 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

Інструктаж провів _________________________________________  

        (посада, ПІП) 

 

Керівник команди   __________________   _______________  

                                                     (підпис)                            (ПІП) 

 


