
О ГО Л О Ш Е Н Н Я  
        Факультет підготовки офіцерів запасу  

           Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського проводить набір студентів (хлопців та дівчат) на 

навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 2018 році 

 

Військово-облікові спеціальності: 

- Соціальна психологія;   Політологія;  

- Тилове забезпечення військ; 

- Математичне та програмне забезпечення; 

- Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил; 

- Застосування інженерних, дорожньо – будівельних та містобудівельних підрозділів; 

- Застосування механізованих та артилерістських  підрозділів; 

- Застосування інженерно – технічних підрозділів; 

- Організація пожежної безпеки. 

 

                 Умови прийому: 
1. До конкурсного відбору на навчання з військової підготовки на факультеті підготовки офіцерів запасу Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського (НУОУ) залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті, які є студентами вищих навчальних закладів (ВНЗ) України, позитивно 

характеризуються керівництвом ВНЗ та за результатами військово-лікарська комісії районних (міських, обласних) військкоматів признані придатними до навчання на 

факультеті підготовки офіцерів запасу. 

2. Для вступу на навчання студенти проходять конкурсний відбір, який складається з: 

- психологічного відбору; 

- перевірки рівня допризовної підготовки; 

- перевірки рівня фізичної підготовленості. 

3. Конкурсний відбір буде проводитись Відбірковою комісією на базі НУОУ: подача документів на навчання – з  01 лютого по 30 липня 2018 року. Вступні 

іспити – з 01 квітня по 30 серпня 2018 року. 

4. Студенти, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі для навчання на факультеті підготовки офіцерів запасу НУОУ у 2018 році повинні подати 

заяви в деканати факультетів (інститутів) ВНЗ за місцем основного навчання на ім’я декана факультету (зразок додається).  

5. Після підписання заяви деканом факультету студенти надають наступні документи до Відбіркової комісії НУОУ:  

- заява підписана деканом факультету ВНЗ за основним місцем навчання. Характеристика; 

- копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11); 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

 - копія приписного свідоцтва;  

 - автобіографія складена власноруч, (зразок додається); 

 - фото 3х4 – 4 шт. (кольорові) ; 

 - довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки) ; 

 - довідка військово-лікарська комісії військкомату про придатність до навчання на кафедрі підготовки офіцерів запасу (оригінал). 
 

Адреса Відбіркової комісії:              Прийом документів  з 01 лютого по 31 липня 2017 року  
Національний університет оборони України                Понеділок                         з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.30 

КПП № 3 університету                                                   Вівторок          з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.30 

м. Київ, 049                                                                 Середа                               з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.30 

вул. Авіаконструктора Антонова, 2/32.                      Четвер                               з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 16.30 

тел. 271-09-71, 271-09-72                                            П’ятниця          з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до16.30 


