
КРОКИ ДІЙ ОСОБИ, ЯКА ВИЯВИЛА БАЖАННЯ НАВЧАТИСЬ  

ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕВАГИ У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ 

КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ СТУДЕНТІВ 

- прийом документів з 01 лютого по 20 травня 2021 р. та 20 червня 

по 10 серпня 2021 р.; 

- проведення конкурсного відбору з 17 травня по 31 травня 2021 р. 

та 10 серпня по 20 серпня 2021 ро. згідно з графіком проведення 

конкурсного відбору, який доводиться до студентів під час 

прийому документів. 

- оприлюднення рейтингового списку та зарахування кандидатів на 

навчання – до 23 серпня 2021 р.; 

- укладання контракту та оплата за навчання – до 27 серпня 2021 р.; 

 

ОПЛАТА ЗА НАВЧАННЯ 

за весь період навчання: 31 980 (тридцять одна тисяча дев’ятсот 

вісімдесят) грн., (в т.ч. навчальний збір) 

за один рік: 15 990 (п'ятнадцять тисяч дев’ятсот дев’яносто) грн., 

за семестр:  7995 (сім тисяч дев’ятсот дев’яносто п’ять) грн. 

КОНТАКТИ 

Контакти для отримання інформації: 

(097)171 13 69 

 

КІЛЬКІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА!!! 

Міністерство 

внутрішніх 

справ 

Молодший 

лейтенант 

Збройні Сили 

України 

Крок другий 

Ознайомитися з обов'язками студента під час проходження 

військової підготовки. 

Крок перший 

Прибути до представника відбіркової комісії (кабінет 

викладачів кафедри військової підготовки адміністративного 

корпусу УНУС) з заліковою книжкою, студентським квитком і 

приписним свідоцтвом військкомату. 

Крок третій 

Особисто подати заяву на ім’я декана факультету про дозвіл 

на участь у конкурсному відборі. 

Крок четвертий 

Подати документи представнику відбіркової комісії: 

- заява;  

- автобіографія (яка складена власноручно та друкована); 

- паспорт та його ксерокопія (1, 2 та 11 с. на одному аркуші А-4) –    

3 екз.; 

- ідентифікаційний код та його ксерокопія (на одному аркуші А-4) – 

3 екз.; 

- приписне свідоцтво військкомату та його ксерокопія (на одному 

аркуші А-4) (для жінок – довідка з військкомату) – 1 екз.; 

- фото 3х4 – 5 шт., фото 9х12 – 2 шт. (в костюмі та сорочці). 

- довідка про середній бал за навчання в ВНЗ. 

Крок п’ятий 

Пройти вступні випробовування : 

- допризовна підготовка; 

- професійний психологічний відбір; 

- залік з фізичної підготовки 

Крок шостий  

Ознайомитись зі списками про зарахування на навчання та 

підписати контракт на надання освітніх послуг 

Головне управління 

розвідки 

Державна служба з 

надзвич. ситуацій 

Державна прикордо-

нна служба 

Прокуратура 

Служба зовнішньої 

розвідки 

Органи державного 

управління 

Служба безпеки 

України 

Управління 

державної охорони 


