
 
Кафедра військової підготовки  

за програмою підготовки офіцерів запасу  
Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова  

у 2021 році здійснює набір для проходження військової підготовки за програмою 
підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за контрактом громадян 
України, які мають, або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра 

 

 
 Бойове застосування підрозділів безпілотних авіаційних комплексів; 
 Бойове застосування аеромобільних підрозділів; 
 Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем; 
 Бойове застосування радіозв’язку спеціальної розвідки; 
 Експлуатація та ремонт засобів радіоелектронної боротьби 

Військова підготовка проводиться методом одного навчального дня на тиждень 
або методом семестрового збору.  

Громадяни України, які мають вищу освіту та виявили бажання проходити 
військову підготовку, подають такі документи: 

‒ заяву на ім’я голови відбіркової комісії військового інституту ; 
‒ ксерокопію паспорта громадянина України (1, 2, 11 стор.); 
‒ ксерокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
‒ ксерокопію диплома про вищу освіту та додатка до диплома; 
‒ довідку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (комісію 

проходити у військовому комісаріаті,  де перебуває на військовому обліку). 

Прийом документів триває до 30 квітня 2021 року у військовому інституті на кафедрі 
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу 

Громадяни України, які здобувають вищу освіту та виявили бажання проходити військову 
підготовку, подають в деканат факультету базового ЗВО такі документи: 

‒ заяву на ім’я декана факультету; 
‒ ксерокопію паспорта громадянина України (1, 2, 11 стор.); 
‒ ксерокопію посвідчення про приписку до призовної дільниці; 
‒ довідку військово-лікарської комісії про придатність до військової служби (комісію 

проходити у військовому комісаріаті,  де перебуває на військовому обліку). 

Прийом документів триває до 23 квітня 2021 року у деканаті факультету ЗВО. 
 

При вступі громадяни проходять професійний психологічний відбір, тестування 
з допризовної підготовки та перевірку рівня фізичної підготовленості. 

Під час проходження конкурсного відбору необхідно мати при собі 
паспорт громадянина України та приписне посвідчення. 

 

Вступні випробування розпочинаються  11 травня 2021 року 
за адресою:10004, м. Житомир, проспект Миру, 22 
Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова 
 

Детальна інформація та консультації за телефонами:  
(0412) 48-30-19 дод. 48-694, 067-224-50-98, 098-489-48-46 
та на сайті військового інституту  www.zvir.zt.ua 

 


