Напрями підготовки:
1. Бойове застосування військових
частин і підрозділів
радіотехнічних військ.
2. Технічне забезпечення
автоматизованого управління
радіотехнічними засобами.
3. Технічне забезпечення
функціонування стаціонарних
засобів автоматизованих систем
управління.
4. Технічне забезпечення
радіотехнічних засобів
протиповітряної оборони.
5. Організація метрологічного
забезпечення військ (сил).
6. Обробка (дешифрування)
аерофотоданих повітряної
розвідки.
7. Застосування картографічних
військових частин і підрозділів.
8. Соціальна психологія.
9. Соціологія.
10. Політологія.
11. Юрисконсультська робота.
12. Правове виховання.
13. Іноземна мова.
14. Фінансове забезпечення і
економіка бойової та господарчої
діяльності військ (сил).
15. Застосування з’єднань,
військових частин і підрозділів
радіаційного, хімічного і
біологічного захисту.

Навчання

2 роки
Один день на тиждень
9.00 –
14.00 –
13.00
20.30
або

1.
2.
3.
4.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО
ЗДАТИДО ДЕКАНАТУ ВНЗ:
Заява.
Згода на обробку персональних даних.
Довідка (про придатність до військової
підготовки з військового комісаріату).
Ксерокопії: паспорта, ідентифікаційного
номеру, приписного свідоцтва.
УТОЧНИТИ дату вступних випробувань:

Дата:__________________________
Тел: _________________________

Навчальний збір
30 діб

Встановити собі нагадування.
ВІДПОЧИТИ за день до випробувань.
ВЗЯТИ з собою на випробування:
ПАСПОРТ
ПОСВІДЧЕННЯ ПРО ПРИПИСКУ
ДОВІДКУ з військового комісаріату (якщо не
була надана раніше)
ПРИБУТИ на вступні випробування.

Військова присяга

Присвоєння звання
молодшого лейтенанта

КОНТАКТИ:
http://www.mil.univ.kiev.ua
вулиця Ломоносова, 81
телефони:
навчальна частина: 521-35-57
завідувач кафедри:
+38-063-764-71-57
+38-068-197-84-54

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:
Алгоритм вступу
Головне
управління
розвідки
МОУ

Написання заяви
http://goo.gl/ayKRo4

Написання згоди,
щодо обробки
персональних даних
http://goo.gl/j4DW60

Отримання довідки з
військового комісаріату
(здача можлива перед
вступними випробуваннями)

Ксерокопіювання:
- паспорта
- ідентифікаційного
- приписного

Державна
прикордонна
служба
Міністерство
внутрішніх
справ
Міністерство
надзвичайних
ситуацій

Збройні сили
України

МОЛОДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

Прокуратура

Служба зовнішньої
розвідки

Органи
державного
управління

Служба
безпеки
України
Управління
державної
охорони

Здача документів до деканату
(власного ВНЗ)

Переваги служби в цих структурах:
Контроль передачі документів до ВІКНУ

Перевірка наявності паспорту, приписного
(довідки з військового комісаріату, якщо не здана раніше)

Проходження вступних іспитів

Гідне грошове забезпечення
(з/п лейтенанта 6000-8000 грн)
Стабільне підвищення заробітної плати
Забезпечення житлом
Санаторно-курортне лікування
Безкоштовне медичне обслуговування
військовослужбовців та членів їх сімей
Компенсація комунальних послуг
Вихід на пенсію в молодому віці (45 років)
Матеріальна допомога при виході на пенсію
(від 100000 гривень)
Стабільний кар’єрний зріст
Закордонні відрядження
Спрощений порядок проходження на
державну службу
Проходження служби у місті Києві або за
місцем проживання

Військовий інститут
Київського національного
університету
імені Тараса Шевченка

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
НАБІР
студентів для проходження
військової підготовки за програмою
офіцерів запасу за контрактом на
факультеті військової підготовки у
2014 році
(до 17 березня 2014)

