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ОФІЦЕР ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ– ЦЕ ПОЧЕСНО 
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РАДІОЕЛЕКТРОННА РОЗВІДКА  
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КОСМІЧНА РОЗВІДКА, УПРАВЛІННЯ КОСМІЧНИМИ АПАРАТАМИ  
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УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ ЛІТАЛЬНИМИ АПАРАТАМИ 
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РАДІОЕЛЕКТРОННА БОРОТЬБА  
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ІНФОРМАЦІЙНА БОРОТЬБА  

  



8 

ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ  
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СЕЙСМІЧНІ  СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

  



10 

СПЕЦІАЛЬНИЙ  РАДІОЗВ'ЯЗОК  



11 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ В ІНСТИТУТІ 



 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ НА ПОЛІГОНІ 

  



 

КУРС  ВИЖИВАННЯ  
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НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

  



15 

 

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ 

  



16 

 

БЕЗКОШТОВНЕ ПРОЖИВАННЯ 

  



 

ЯКІСНЕ ТА СМАЧНЕ ХАРЧУВАННЯ 
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СУЧАСНА ВІЙСЬКОВА ФОРМА 

  



 

КУРСАНТСЬКЕ ЖИТТЯ 
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СПОРТИВНЕ  ЖИТТЯ 

  



ПЕРЕВАГИ КУРСАНТА 

 повне державне забезпечення 

 обов'язкова стипендія 

 подача документів через військові комісаріати з 1 січня по 1 
червня  за вашим місцем прописки не враховується у кількість 
поданих документів через електронні кабінети вступника 

 безкоштовний проїзд  

 можливість отримати безкоштовно посвідчення водія категорії «С» 

 відпустка та інші соціальні гарантії 



 гарантоване працевлаштування на бажану посаду; 

 високу заробітну плату від 14 000 грн і це тільки на початку 
офіцерської кар’єри; 

 найвищий рівень соціального захисту та державної 
пільгової підтримки молодих фахівців, а це: 

компенсацію за піднайом житла; 

гарантовані відпустки із виплатою додаткового грошового 
забезпечення на оздоровлення (від 14 000 грн); 

отримання матеріальної допомоги; 

безкоштовне санаторно-курортне лікування; 

безкоштовний проїзд у відпустки; 

комунальні пільги та багато іншого;  
 

 
ЛЕЙТЕНАНТ – ВИПУСКНИК ЖВІ МАЄ: 

  



 

ВИПУСК  ЛЕЙТЕНАНТІВ – ГОЛОВНА ПОДІЯ РОКУ 

  



24 

 

1. Українська мова. 
2. Математика або Історія України. 
3. Фізика або Іноземна мова, або Історія України, або Біологія, або 

Географія, або Хімія або Математика. (будь-який) 
До рейтингу додається середній бал свідоцтва про здобуття повної 

середньої освіти. 
По прибуттю вступники  проходять   
психологічне обстеження; 
заключний медичний огляд; 
оцінювання рівня фізичної підготовленості : 
 

24 Предмети зовнішнього незалежного оцінювання  
та вступні випробування 

Стать Вправи Мінімальний показник 

Чоловіча  

швидкість  – № 14 "Біг на 100 метрів" 16,0 с 

сила  –  № 3 "Підтягування на перекладині"  6 разів 

Витривалість  –№ 8 "Біг на 3 км"  13 хв. 40 с 

Жіноча 

швидкість  –№ 14 "Біг на 100 метрів"  19,0 с 

сила –№ 7 "Комплексна силова вправа" 
15  разів 

(5 віджимань  та 15 прес) 

витривалість –№ 10 "Біг на 1 км"  5 хв. 15 с 



            СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ 
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Спеціальність Спеціалізація ЗНО 

172  

Телекомунікація 

та радіотехніка 

Системи та засоби радіоелектронної 

боротьби 

1. Українська 

мова 

2. Математика 

3.  Будь-який 

255 Озброєння та 

військова  

техніка 

Системи радіоелектронної розвідки 

Автоматизована обробка  

розвідувальної інформації 

Системи та комплекси радіозв'язку 

спеціальної розвідки 

Обробка даних космічної розвідки 

Радіоелектронні системи бортових та 

наземних засобів космічних комплексів 

Засоби спеціального контролю 

Безпілотні авіаційні комплекси 

тактичного класу 

254 Забезпечення 

військ (сил) 

Організація захисту інформації з 

обмеженим доступом та 

автоматизація її обробки 

1. Українська 

мова 

2. Історія 

України 

3.  Будь-який 

Комп'ютеризовані засоби 

інформаційного впливу 
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•вступники з числа випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу до 
військового інституту; 
 

•військовослужбовці; 
 

•переселенці; 
 

•учасники бойових дій; 
 

•діти, батьки  яких загинули під час виконання службових обов’язків; 
 

•студенти вищих навчальних закладів; 
 

•особи звільнені з військової служби за рік до вступу…. 

  

26 Мають право здавати вступні іспити замість ЗНО  
та пільги при вступі 
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ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ 
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    КОНТАКТНІ  ДАНІ 


