В Україні проводиться набір до вищих
військових навчальних закладів
Оголошується набір на навчання до вищих військових навчальних закладів
та військових коледжів сержантського складу на 2020 рік
Жмеринський об’єднаний міський військовий комісаріат запрошує на навчання до вищих
військових навчальних закладів та військових коледжів сержантського складу, що здійснюють
підготовку військових фахівців, громадян України, які здобули повну загальну середню освіту,
успішно пройшли вступні випробування та відповідають установленим вимогам проходження
військової служби:
•
особи віком від 17 до 30 років (в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік
зарахування на навчання), учасники бойових дій, які мають бажання продовжити військову
службу в якості офіцера;
•

мають задовільний стан здоров’я;

Переваги навчання у вищих військових навчальних закладах та військових
коледжах сержантського складу:
-

повністю безкоштовне навчання;

-

під час навчання виплачується стипендія;

-

забезпечення житлом під час навчання;

повне забезпечення побутових умов (душові кімнати, пральне обслуговування,
культурно-розважальні програми, заняття спортом);
отримання сучасної престижної спеціальності рівня “Бакалавр”, “Магістр”- сумісної в
цивільних професіях;
-

отримання диплому європейського рівня;

-

стовідсоткове працевлаштування після закінчення навчального закладу;

-

можливість підвищити рівень володіння іноземною мовою;

-

під час навчання курсанти виконують вправи стрільб з вогнепальної зброї;

-

повне забезпечення речовим майном (одягом, взуттям);

-

отримання посвідчення водія категорії В,С;

-

безкоштовне медичне забезпечення та лікування;

-

на час навчання щороку надається дві відпустки “Зимова” (2 тижні), “Літня”

(1 місяць);
-

безкоштовне 3-х разове харчування, по типу вибору страв та продуктів за вподобаннями;

-

високий рівень грошового забезпечення після закінчення ВВНЗ;

соціальні гарантії (передбачені законодавством щодо прав та гарантій
військовослужбовців);
можливість подавати документи на вступ в вищий військовий та цивільний навчальний
заклад одночасно.

Перелік вищих військових навчальних закладів які здійснюють підготовку
військових фахівців:
1.

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба (м. Харків);

2.

Національна академія Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного (м. Львів);

3.

Військова академія (м. Одеса);

4.
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська
академія” (м. Одеса);
5.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету
телекомунікацій імені “Героїв Крут” (м. Київ);
6.
Військовий інститут Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м.
Київ);
7.
Житомирський військовий інститут імені С.П.Корольова Державного університету
телекомунікацій (м. Житомир);
8.
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “ХПІ” (м.
Харків);
9.
Військово-юридичний факультет Національного юридичного університету імені
Ярослава Мудрого (м. Харків).
10.

Кафедра військової підготовки Національного авіаційного університету (м. Київ);

11.
Кафедра військової підготовки Одеського Державного екологічного університету (м.
Одеса).
12.
Навчально – науковий інститут фізичної культури та спортивно – оздоровчих технологій
Національного університету оборони України (м. Київ);
13.
Кафедра військової підготовки Національного університету біоресурсів і
природокористування України (м. Дніпро)
14.
Кафедра військової підготовки Івано-Франківського національного технічного
університету нафти і газу (м. Івано-Франківськ);
15.
Кафедра військової підготовки Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпропетровськ).

Перелік військових коледжів сержантського (старшинського) складу
1.
Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного
університету “Одеська морська академія”;
2.
Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації;
3.
Військовий коледж сержантського складу Національної академії сухопутних військ імені
гетьмана Петра Сагайдачного;
4.

Військовий коледж сержантського складу Харківського університету Повітряних Сил.

Уся необхідна інформація для абітурієнтів розміщена на сайтах вищезазначених навчальних
закладів.
Додаткову інформацію можна отримати у Жмеринському об’єднаному міському
військовому комісаріаті за адресою: м. Жмеринка вул. Соборна, 41.
Телефон: (098) 287-65-46

