
Шановні панове студенти, доброго дня! 
 

У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка ще з 1933 
року існує військова кафедра, яка проводить навчання і підготовку студентів і 
громадян України за програмою офіцерів запасу. 

Знаходиться військова кафедра на території Військового інституту КНУ ім. 
Т.Шевченка по вул.Ломоносова, 81 (фактично вхід з вул. С.Ковалевської з боку 
механаніко-математичного факультету).  

 

 
 
Ректор КНУ ім. Т.Шевченка видав наказ від 22.12.2021 №1081-32 «Про  

правила прийому громадян України до Військового інституту для проходження 
військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу у 2022 році» (наказ 
знаходиться на сайті Військового інституту (де Ви можете ще побачити 
інформацію про підготовку студентів) за посиланням 

https://mil.univ.kiev.ua/page/archive/2022 
 
Відповідно до цього наказу наша кафедра – військово-технічної 

підготовки проводить набір студентів для навчання за програмою офіцерів 
запасу.  

Для вступу на кафедру військової підготовки необхідно: 
1. Прийти до Військового інституту, на КПП показати студентський квиток, 

і сказати, що Ви прийшли отримати направлення для проходження 
мед.комісіі і далі пройти у кабінет 201б, де отримати направлення для 
проходження медичного огляду (медичний огляд громадяни проходять за місцем 
перебування на військовому обліку (реєстрації); 

2. По направленню отримати Довідку про стан здоров’я  – яку Вам 
видадуть після проходження медичної комісії. 

3. З цією Довідкою , а також ксерокопіями: 
   Першої сторінки паспорта 
   Приписного свідоцтва 
   Ідентифікаційного номера платника податків 
Підійти до деканату Вашого факультету і написати заяву на ім’я декана 

(ректора) на проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу у 
Військовому інституті КНУ ім. Т.Шевченка (додаток 2 до наказу Ректора КНУ)  

https://mil.univ.kiev.ua/page/archive/2022


 

Військово - облікові 

спеціальності кафедри 

військово-технічної підготовки: 

 
1. Технічне забезпечення 

функціонування стаціонарних 
засобів автоматизованих систем 
управління. 

2. Організація технічного 
забезпечення, експлуатації та 
ремонту радіолокаційного 
озброєння. 

3. Бойове застосування військових 
частин і підрозділів радіотехнічних 
військ. 

4. Метрологічне забезпечення військ 
(сил). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ОСОБОВОЇ 

СПРАВИ, ЯКУ НЕОБХІДНО ЗДАТИ ДО 

ДЕКАНАТУ ВНЗ, ДЕ НАВЧАЄТЬСЯ 

СТУДЕНТ 

 

1. Заява на проходження військової підготовки 
на ім’я декана. 

2. Згода на збір та обробку персональних 
даних. 

3. Довідка (про придатність до військової 
підготовки з військового комісаріату). 
(направлення для проходження мед. комісії 
отримати в каб. 201Б Військового інституту) 

4. Ксерокопії: паспорта, ідентифікаційного 
номеру, приписного свідоцтва. 

 
АДРЕСА: м. КИІВ, 

вулиця Ломоносова, 81 
КОНТАКТИ: 

http://www.mil.univ.kiev.ua 
навчально-методичний кабінет 

факультету післядипломної освіти 
(кабінет № 203) 

телефон: 
521-35-57 

Контактні телефони викладачів кафедри 
 

ФРЕКС  
Бахвалов  
Валентин Борисович 

063 313-32-15 

ФКНК 
Гахович  
Сергій Вікторович 

068 351-12-87 
093 61-222-93 

КМА 
Половинкін  
Володимир Харитонович 

063 105 77 01 

ФФ, ФІТ 
Глухов 
Сергій Іванович 

068 197-84-54 

ММФ 
Гап’юк  
Василь Миколайович 

093 405-61-96 

ФФ, ФІТ 
Бабій  
Олександр Сергійович 

067 699-40-43 

Навчання 

2 роки 

Один день на тиждень 

15.00-19.20 (20.50) 

Навчальний збір 

30 діб 

Військова присяга 

23.08 року випуску 

 

 

 

 

 

 

 

Присвоєння звання молодшого 

лейтенанта запасу 

 
 

http://www.mil.univ.kiev.ua/


 

Військовий інститут 

Київського національного 
університету 

імені Тараса Шевченка 
 

ОГОЛОШУЄ НАБІР 

громадян України (студентів) 

для проходження 

військової підготовки 

за програмою офіцерів запасу 
на кафедру військово-технічної 

підготовки 

на 2022 рік 
 

https://mil.univ.kiev.ua/page/archive/2022 
 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 
 

МОЛОДШИЙ
ЛЕЙТЕНАНТ

Збройні сили 
України

Міністерство 
надзвичайних 

ситуацій

Міністерство 
внутрішніх 

справ

Служба зовнішньої 
розвідки

Управління 
державної 

охорони

Служба 
безпеки 
України

Прокуратура

Державна 
прикордонна 

служба

Головне 
управління 

розвідки
МОУ

Органи 
державного 
управління

Служба зовнішньої 
розвідки

 
ПЕРЕВАГИ СЛУЖБИ В ЦИХ СТРУКТУРАХ: 

 Гідне грошове забезпечення  
(лейтенант – 15000 - 17000грн, капітан – 19000 - 

22000грн, майор – 21000 - 24000грн, підполковник – 

22000 – 28000грн, полковник – 24000 – 33000грн) 

 Стабільне підвищення заробітної плати 
 Забезпечення житлом 

 Грошова компенсація за оренду житла 

 Санаторно-курортне лікування 

 Безкоштовне медичне обслуговування 
військовослужбовців та членів їх сімей 

 Компенсація комунальних послуг 

 Вихід на пенсію в молодому віці (45 років) 

 Матеріальна допомога при виході на пенсію (від 
350000 гривень) 

 Стабільний кар’єрний зріст 

 Закордонні відрядження (для деяких структур) 
 Проходження служби у місті Києві або за місцем 

проживання 

 
 

 

 
 

 

https://mil.univ.kiev.ua/page/archive/2022


 
 Звертаємо Вашу увагу на отриманні медичної Довідки про стан здоров’я. Як зазначено вище, 
медичну комісію необхідно проходити по місцю перебування на військовому обліку, тобто у військоматі, 
до якого Ви приписані. 
 Медична комісія (це приблизно 15 лікарів) проходиться, зазвичай, у цивільних лікарнях, куди Вас 
направляє військомат. Термін проходження 2-3 тижні, а може бути і більше – місяць (у зв’язку із 
карантином).  

Тобто часу залишилось не так багато, тому що списки здобувачів для проходження 
військової підготовки факультети подають до 29 березня, а у Додатку 8 наказу Ректора визначено 
Графік конкурсного відбору і переважна більшість факультетів проходить конкурсний відбір вже із 4 
квітня! 
 Конкурсний відбір це – пункт 7 Правил прийому – ознайомитесь більш детально самостійно із 
наказу Ректора КНУ ім. Т.Шевченка. 

 
Виникли запитання? Бажаєте знати більше? 
Телефони контактних осіб (викладачів) кафедри військово-технічної підготовки 

 

ФРЕКС 
КУ Б.Грінченка 

Бахвалов 
Валентин Борисович 

063 313 32 15 

ФКНК 
Гахович 

Сергій Вікторович 
068 351 12 87 
093 61 222 93 

КМА 
Половинкін 

Володимир Харитонович 
063 105 77 01 

ФФ, ФІТ 
Глухов 

Сергій Іванович 
068 197 84 54 

ММФ 
Гап’юк 

Василь Миколайович 
093 405 61 96 

ФФ, ФІТ 
Бабій 

Олександр Сергійович 
067 699 40 43 

 


































































