НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ

НА КАФЕДРІ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
за контрактом, громадян України чоловічої та жіночої статі, які здобувають
або мають вищу освіту не нижче бакалавра, до 40 років включно.

Військово-облікові спеціальності, за якими здійснюється підготовка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бойове застосування автоматизованих засобів управління зенітними ракетними комплексами та
зенітною артилерією військ ППО СВ ЗСУ.
Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних багатоканальними зенітними
ракетними комплексами та системами середньої дальності.
Бойове застосування військових частин і підрозділів радіотехнічних військ.
Бойове застосування радіотехнічних військових частин і підрозділів військ ППО СВ ЗСУ.
Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів зенітної артилерії.
Експлуатація та ремонт радіотехнічних засобів наведення багатоканальних зенітних ракетних систем
середньої дальності.
Експлуатація та ремонт бортових приладів управління і контрольно-випробного устаткування ЗРК СВ
ЗСУ.
Технічне забезпечення радіолокаційного озброєння.
Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем.
Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин.
Бойове застосування підрозділів, озброєних зенітними ракетними комплексами ближньої дії.
Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів.
Соціальна психологія.
Експлуатація та ремонт безпілотних літаків-розвідників
Застосування автомобільних з‘єднань, військових частин і підрозділів
Бойове застосування підрозділів, озброєних переносними зенітними ракетними комплексами
Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів ППО СВ, озброєних зенітними
ракетними комплексами малої дальності
Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів автоматизованих систем управління

Умови прийому на навчання
Прийом документів з 1 вересня по 25 вересня 2017 року (Пн-Пт з 9.00 до 16.00, каб.
204):
•Заява студента на ім’я декана факультету базового вищого навчального закладу.
•Копія паспорта громадянина України (1,2,11 стор.).
•Копія ідентифікаційного коду.
•Копія приписного свідоцтва.
•Довідка військово-лікарської комісії про придатність до військової служби.
Конкурсний відбір проводиться з 1 вересня по 28 вересня 2017 року.
Навчання здійснюється 1 раз на тиждень методом військового дня протягом 2 років.

Додаткова інформація
Наша адреса: м. Київ, вул. Верхньоключова 4.
Телефони для довідок: (044) 204-85-88,(044)204-84-72,(044)204-92-42,+38073-031-87-19

