Щорічно з 15 січня проводиться набір студентів денної форми
навчання: першого курсу, які вступали на навчання на базі диплома
“молодший спеціаліст” (випускники технікумів та коледжів), та другого і
третього курсу на кафедру військової підготовки ЗНТУ.
На кафедрі проходять навчання студенти шісти ВНЗ: ЗНТУ, ЗНУ,
КПУ, ЗДІА, ЗЮФ ДДУВС, ЗІЕІТ.
Кафедра готує військових фахівців для Збройних сил України за 7
військово-обліковими спеціальностями:
бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів
наземної артилерії;
бойове застосування з'єднань, військових частин і підрозділів
самохідної артилерії;
бойове застосування військових частин і підрозділів із засобами
радіозв'язку;
експлуатація та ремонт артилерійського озброєння і обладнання;
зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних і
сигнальних засобів, вибухових речовин;
експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів;
експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин.
Кандидатами для зарахування можуть бути громадяни України,
придатні до військової служби за станом здоров’я, якщо їм станом на
01.09 не виповнилось 25 років.
Перелік документів, які необхідно подати для конкурсного відбору в
деканат свого факультету до 15.02.:
1. Заява студента на ім’я декана факультету – 1 прим.
2. Ксерокопія приписного свідоцтва – 1 прим.
3. Ксерокопія 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України – 1 прим.
4. Ксерокопія ідентифікаційного коду – 1 прим.
Студенти, які не подали заяви та документи в термін до 15.02. і не
внесені до конкурсних списків, до проходження конкурсного відбору не
допускаються.
З метою визначення придатності до навчання на кафедрі військової
підготовки та проходження військово-лікарської комісії студентамкандидатам в термін до 30.04. необхідно пройти військово-лікарську
комісію у військовому комісаріаті за місцем проживання.
Конкурсний відбір складається з:
1. Рівня успішності навчання за 1-3 семестри (по даним деканатів).
2. Заліку з оцінки рівня фізичної підготовки (квітень): біг 100 м - 14,4″; біг
3000 м – 14′ 30″; підтягування - 12 разів.
3. Заліку з оцінки рівня засвоєння студентами програми допризовної
підготовки (шкільний курс “Захист Вітчизни”) та професійного
психологічного відбору студентів, який проводиться у формі письмового
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тестування і складається з питань допризовної підготовки та питань з
психологічного відбору (травень).
Під час проходження відбору студент повинен мати при собі паспорт
громадянина України та приписне свідоцтво. Без їх наявності студент не
допускається для проходження конкурсного відбору.
Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за
програмою офіцерів запасу, склали Військову присягу і Випускний
екзамен та атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого
навчального закладу і отримання вищої освіти за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр наказом
Міністра оборони України присвоюється відповідне первинне військове
офіцерське звання “молодший лейтенант запасу”.
Бажаючим за всіма питаннями звертатися до деканату.
За додатковою інформацією звертатися на кафедру військової
підготовки по тел.:
769-00-01 – завідувач кафедри полковник Альохін Костянтин
Васильович;
769-00-02 – заступник завідувача кафедри з НР полковник Коробов
Олександр Валентинович

