УВАГА!
Розпочався конкурсний відбір для студентів академії, що виявили бажання навчатися на військовій кафедрі Запорізького
національного технічного університету.
До конкурсного відбору допускаються громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не
нижче бакалавра (ІІІ-VІ курс) денної і заочної формами навчання, чоловічої та жіночої статі, які добровільно виявили бажання
проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Запорізького національного
технічного університету. Кандидатами до вступу на навчання можуть бути громадяни України, придатні до військової служби за
станом здоров’я, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.
Перелік документів, які необхідно подати для конкурсного відбору в штаб ЦЗ ЗДІА, ауд. 5-Г (підвальне приміщення
учбового корпусу) до 30.03.2016:
1. Заява.
2. Копії посвідчення про приписку до призовної комісії або військового квитка (крім осіб жіночої статі).
3. Копія 1,2,11 сторінок паспорта громадянина України.
4. Копія ідентифікаційного коду.
Крім того особисто кожним подається довідка військово-лікарської комісії районного комісаріату. Термін надання довідки
– до 30.06.2016 р.
Довідка про проходження військово-лікарської комісії отримується кандидатом з числа:
осіб чоловічої статі – в районному військовому комісаріаті, де студент перебуває на військовому обліку;
осіб жіночої статі – в районних військових комісаріатах за місцем проживання.
Конкурсний відбір складається з:
1. Рівень успішності навчання в ВНЗ (подає деканат).
2. Залік з оцінки рівня фізичної підготовки ( з10 по 30.04.2016 р.):
нормативи для чоловічої статі: біг 100 м і 1000 м; підтягування;
нормативи для жіночої статі: біг 100 м і 1000 м, комплексна силова вправа.
3. Залік з оцінки рівня засвоєння програми допризовної підготовки для чоловіків (шкільний курс “Захист вітчизни”) або
медично-санітарної підготовки для осіб жіночої статі (шкільний курс “Основи медичних знань”) та професійного
психологічного відбору студентів, який проводиться у формі письмового тестування і складається з питань
допризовної (медично-санітарної) підготовки та питань з психологічного відбору ( з 20 по 30.05.2016 р.).
Під час проходження відбору кандидат повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво (квиток).
Вартість військової підготовки в 2015-2016 н.р. складає 3400 грн. за 1 семестр навчання.
Кандидатам по всім питанням звертатися до штабу ЦЗ до Суржицької Лідії Анатоліївни, тел. 227-12-68.

