Оголошується набір на навчання до вищих військових
навчальних закладів України на 2020 рік
Чернівецький міський військовий комісаріат запрошує на навчання до
вищих військових навчальних закладів, що здійснюють підготовку
військових фахівців, громадян України, які здобули повну загальну середню
освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової
служби:
 особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30
років, в тому числі ті, яким 17 років та 30 років виповнилось в рік
зарахування на навчання;
 мають задовільний стан здоров’я.
Бажаючим стати офіцерами необхідно подати особисто заяву до
Чернівецького міського військового комісаріату.

Вищі військові навчальні заклади – замовники на 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)

Уся необхідна інформація для абітурієнтів розміщена на сайтах
вищезазначених навчальних закладів.
Додаткову інформацію можна отримати в Чернівецькому міському
військовому комісаріаті за адресою: вул. Головна, 119.
Телефони: 095-687-11-14, (0372) 51-31-31.

Вищі військові навчальні заклади України у 2020 році
оголошують набір на навчання !
Шановні буковинці! Чернівецький міський військовий комісаріат запрошує
Вас на бюджетну форму навчання до вищих
військових навчальних закладів України.
Хто має право для вступу до вищих військових навчальних закладів?
Громадяни України, які отримали результати зовнішнього незалежного
оцінювання, мають повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», або вищу освіту віком від 17
до 30 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюються в рік початку
військової служби та які не мають військових звань офіцерського складу.
Який прохідний бал зовнішнього незалежного оцінювання?
Середній бал зовнішнього незалежного оцінювання
для участі в конкурсі складає 100 балів
В який термін подати документи ?
Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити до
вищих військових навчальних закладів, для оформлення особової справи
кандидата на навчання особисто подають заяву до Чернівецького міського
військового комісаріату у період
з 01 січня по 01 червня 2020 року
Уся необхідна інформація для абітурієнтів
розміщена на сайтах навчальних закладів.
Додаткову інформацію можна отримати в Чернівецькому міському
військовому комісаріаті за адресою: вул. Головна, 119.
Телефони: 095-687-11-14, (0372) 51-31-31.

