АЛГОРИТМ
вступу до Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова
за схемою навчання «КУРСАНТ» (денна форма) з числа цивільної молоді та ліцеїстів
Цивільна молодь та ліцеїсти
У період з 06.02.17-17.03.17
зареєструватися на предмети
ЗНО:
українська мова і
література, математика,
фізика або іноземна мова,
або інший предмет
У період з травня по червень
2017 року - пройти ЗНО:
українська мова і
література, математика,
фізика або іноземна мова,
або інший предмет

з 01 січня до 01 червня 2017 року
подати особисто заяву до
районного (міського) військового
комісаріату за місцем реєстрації

У заяві зазначається:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- рік, місяць і день народження;
- поштовий індекс, адреса місця проживання та
номер телефону;
- обрана спеціальність;
- перелік конкурсних предметів, з яких вступник
зареєструвався для проходження зовнішнього
незалежного оцінювання.

У разі, якщо у військовому
комісаріаті
рознарядка
до
військового інституту відсутня
або вона вже виконана, кандидат
може подати заяву безпосередньо
начальнику військового інституту
до 01 травня року вступу, у якій
додатково вказує поштову адресу
районного (міського) військового
комісаріату, у якому він перебуває
на обліку.

До рапорту додаються:
- автобіографія;
- копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього (випускники
навчальних закладів року вступу на навчання додають довідку про поточну успішність);
- копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України),
військовий квиток або посвідчення про приписку, свідоцтво про народження – для осіб, які за
віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;
- чотири кольорові фотокартки (без головного убору) розміром 3 х 4 см;
- медичні документи, оформлені у військових комісаріатах;
- копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;
- 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 і заповненими особисто адресою проживання та
адресою районного (міського) військового комісаріату, де вступник перебуває на військовому
обліку.
Усі копії документів засвідчуються районним (міським) військовим комісаріатом, до якого
вони подаються, або в установленому законодавством порядку.
Військовий комісаріат оформлену особову справу
надсилає на адресу військового інституту
Приймальна комісія інституту розглядає кандидатуру
вступника та приймає рішення про виклик кандидата для
участі у конкурсі сертифікатів та здачі вступних випробувань
(оцінка рівня фізичної підготовки, професійний
психологічний відбір, заключний медичний огляд).
Виклик надсилається на адресу проживання вступника та
районного (міського) військового комісаріату, де вступник
перебуває на військовому обліку.

Вступники
з
числа
цивільної
молоді
направляються до місця складання вступних
випробувань районними (міськими) військовими
комісарами до військового інституту.
Вступні випробування у військовому інституті
з 12 по 20 липня 2017 року включно.

Вступник прибуває на КПП військового інституту, у чергового з’ясовує де знаходиться приймальна комісія. У супроводі
помічника чергового КПП прибуває до приймальної комісії. Телефонувати з КПП: 3-57, 3-88.
Телефони для довідок: (0412) 25-03-60, 25-04-91 додатково 3-57, (067)-450-25-57.

