Національний університет оборони України
імені Івана Черняховського
кафедра військової підготовки
Набір громадян на навчання у 2021 році за програмою підготовки офіцерів запасу в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (далі – НУОУ) здійснюється за наступними напрямками (спеціальностями):
Застосування десантно-штурмових підрозділів;

Застосування механізованих підрозділів;

Застосування артилерійських підрозділів;

Застосування інженерно-технічних підрозділів;

Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельнопобутового забезпечення;

Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки;

Фінансове забезпечення і економіка діяльності військ (сил);

Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних
підрозділів;

Організація пожежної безпеки;

Організація морально-психологічного забезпечення.


Набір громадян на навчання у 2021 році в НУОУ сплановано проводити у
три етапи:
1 етап: з 01.12.2020 по 31.03.2021 року – етап ознайомлення громадян із
правилами відбору на навчання https://nuou.org.ua/osvita/studentam.
2 етап: з 01.02.2021 по 31.03.2021 року – етап подачі документів до відбіркової комісії університету (в тому числі і з використанням електронних ВЕБресурсів), проходження медичного огляду (за направленнями відбіркової комісії), підготовки до вступних іспитів.
3 етап: з 01.04.2021 по 30.08.2021 року – етап проведення конкурсного
відбору громадян України на навчання. На цьому етапі існує можливість вибору громадянами (після надання до відбіркової комісії необхідних документів та
медичної довідки) дня та місяця здачі вступних іспитів в межах визначеного терміну та Плану відбору.
На навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті,
які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра,
позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за результатами
військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання за станом здоров’я.

Порядок подачі документів громадянами України на навчання.
Студенти, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на
навчання з військової підготовки, повинні подати заяви в деканати факультетів
(інститутів) на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.
Інші категорії громадян України (що вже мають вищу освіту) – на
ім’я голови відбіркової комісії НУОУ.
Кандидати на навчання надають до Відбіркової комісії НУОУ встановлений перелік документів, а саме:
підписана заява (зразок додається);
службова характеристика;
копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) - 2 шт.;
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду -2 шт.;
копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.;
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);
оригінал медичної довідки із військкомату про придатність до навчання
на кафедрі військової підготовки.
Направлення на ВЛК видає відбіркова комісія НУОУ.
Медичний
огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку
(реєстрації).
Термін навчання за програмою підготовки офіцерів запасу для студентів
складає 2-а роки.
Після складання випускних екзаменів громадяни (студенти), які пройшли
повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до
присвоєння відповідного первинного військового звання офіцера запасу.
Громадянам України, які проходять військову підготовку за програмою
підготовки офіцерів запасу, надається відстрочка від призову на строкову військову службу. Така відстрочка надається на весь період проведення військової
підготовки та на строк, що триває від завершення такої підготовки до присвоєння громадянину України первинного військового звання офіцерського складу
(відповідно змінам до Закону України «Про військовий обов’язок та військову
службу» від 2019 року).
Додаткова інформація: 271-09-78, 271-09-72,
https://nuou.org.ua/osvita/studentam, kafedraviiskovoyi@ukr.net

ДОДАТКИ

Зразки документів
1. ЗАЯВА
Декану факультету ___________________________
(назва факультету)

__________________________________________________________________
(прізвище та ініціали декана факультету в давальному відмінку)

ЗАЯВА
Я,________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

студент
__________________________________________________________________
(курс, назва факультету та ВНЗ, № групи, форма навчання)

прошу допустити мене до проходження конкурсного відбору для навчання за
програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України ім. Івана Черняховського на контрактній основі.
Громадянин України. За станом здоров’я придатний до проходження
військової служби. Службу в Збройних силах не проходив (або проходив в період з ____по_____).
Зобов’язуюсь виконувати вимоги, які висуваються до студентів на період проходження військової підготовки, та умови контракту.

__________
(дата)

_________________________
(підпис, прізвище )

2.АВТОБІОГРАФІЯ
2см
(ЗРАЗОК)
Автобіографія
Я, Потапов Сергій Григорович, народився 24 квітня 2000 року в місті Києві, українець.
У 2007 році вступив до першого класу середньої загальноосвітньої школи № 227 міста
Києва.
У 2018 році закінчив 11 класів СЗШ № 227 міста Києва.
У 2018 році вступив до Київського національного торговельно – економічного університету (КНТЕУ) на перший курс (вказати курс) факультету фінансів та банківської справи
(ФФБС), де навчаюсь на теперішній час.
Майбутня спеціальність: „Банківська справа ”.
У лавах Збройних сил України службу не проходив (або проходив де, в
який час).
3см Іноземною мовою володію (не володію): англійська, німецька (вказати рівень: читання
і переклад зі словником, середній, досконалий).
Сімейний стан - неодружений (одружений), незаміжня (заміжня).
Дружина - Потапова (Лорак) Анна Олександрівна 2000 року народження, українка,
домогосподарка (або де навчається, працює). Проживає за адресою: індекс, м. Київ, вулиця
Наливайка, буд. 14 а, кв. 51. Зареєстрована за адресою: індекс, м. Київ, вулиця Антонова буд.
4 кв. 5.
Син (дочка)...................... .
Мої найближчі родичі:
Батько - Потапов Григорій Миколайович, 1970 року народження. Народився в м.
Луцьк, українець. Працює вчителем фізичного виховання молодших класів в ЗОШ №5 м.
Києва (повна назва установи, посада).
Проживає за адресою: 02334, м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18 а, кв. 151, тел. дом. 4524805,
моб. тел. 80674562255.Зареєстрований за адресою:02334, м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18а,
кв.151, тел. дом. 4524805, моб. тел. 80674562255.
Мати - Потапова (Куліда) Людмила Михайлівна, 1972 року народження. Народилася в
м. Києві, українка. Працює касиром в Київському коледжі легкої промисловості. Проживає
за адресою: індекс,
м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18а, кв. 151, тел.дом. 4524805, моб. тел. 80674562256. Зареєстрована за адресою: 02334, м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18 а, кв. 151, тел. дом. 4524805, моб.
тел. 80674562256.
Сестра (Брат)..........................
Я, та мої найближчі родичі під судом та слідством не перебували.
На теперішній час я проживаю за адресою: індекс, місто Київ, вул. Наливайка, буд. 18 а,
кв.151, тел. дом. 4524805, моб. тел. 80675550075. Зареєстрований за адресою: 01103, м. Київ,
вулиця Серафімовича, буд. 2/32 кв. 55.
На військовому обліку перебуваю у Солом’янському РВК м. Києва.
10 лютого 2021 року
підпис
(прізвище, ініціали)
** - якщо інформація не вміщається на 1 сторінці аркуша, то продовження пишеться на наступній.
автобіографія пишеться власноруч, чорною пастою

