АЛГОРИТМ
вступу до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
за схемою навчання «КУРСАНТ» (денна форма) з числа військовослужбовців строкової
служби військової та військовослужбовців військової служби за контрактом
Обирає предмети ЗНО
(українська мова і література,
математика, фізика або
іноземна мова, або інший
предмет) або вступні
випробування в інституті

У разі обрання предметів
ЗНО у період з травня по
червень 2017 року проходить ЗНО:
українська мова і література,
математика, фізика або
іноземна мова,
або інший предмет

з 01 лютого до 01 квітня 2017 року
подають рапорт за підпорядкованістю
про дозвіл на навчання в інституті у
відділ (відділення) особового складу та
стройового своєї частини

У рапорті вказується:
- військове звання;
- прізвище, ім'я, по батькові;
- займана посада;
- рік, місяць і день народження;
- здобутий рівень освіти;
- обрана спеціальність;
- перелік конкурсних предметів, з яких вступник
зареєструвався для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання (якщо реєстрація мала
місце).

До рапорту додаються:
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень та додатка до нього;
- автобіографія, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця проживання та
номер телефону, а також поштовий індекс, адреса військової частини, де
військовослужбовець проходить службу;
- копія службової картки;
- копія свідоцтва про народження;
- копія паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації);
- чотири кольорові фотокартки (без головного убору, розміром 3x4 см, які
завірені начальником штабу військової частини);
- копії документів, які встановлюють право на вступ за квотами відповідно до
чинного законодавства та вказані в Умовах прийому;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
- два поштових конверти з марками.
Після прибуття до військового
інституту вступники пред’являють
особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу;
- військового квитка;
- документа державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого
здійснюється вступ, і додатка до нього;
- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього
незалежного оцінювання (за наявності).

Військовослужбовці
строкової служби Збройних
Сил України, які відібрані
кандидатами до військового
інституту,
направляються
командирами
військових
частин на навчальні збори, що
проводяться на базі військового
інституту у період з 16 червня
по 11 липня року вступу.
Учасники зборів прибувають
до місця проведення занять за
1-2 дні до початку роботи
зборів.

Військовослужбовці,
які
відповідають умовам прийому на
навчання у військовому інституті,
направляються
встановленим
порядком на первинний медичний
огляд
до
військово-лікарської
комісії для визначення придатності
до
навчання
у
військовому
інституті.
На
військовослужбовців,
гідних направлення для вступу до
військового інституту та визнаних
придатними
до
навчання,
оформляються відповідні медичні
документи
за
встановленою
формою.
Рішення
про
зарахування
військовослужбовців вступниками
до військового інституту чи про
відмову
в
направленні
на
навчання
приймають
старші
командири (начальники).
У разі прийняття позитивного
рішення
документи
на
військовослужбовця подаються за
підпорядкованістю до 10 квітня
року вступу.
Затверджені списки кандидатів
на вступ до військового інституту
разом з документами, в тому числі
медичними,
картками
професійного
відбору
надсилаються до військового
інституту до 15 травня року
вступу.

Телефони для довідок: (0412) 25-03-60, 25-04-91 додатково 3-57, 3-88
(067)-450-25-57

