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НАКАЗ № f--c//~ 

м. Київ «І~ О.9 2015 р. 

Про організацію у 2015 poui додаткового конкурсного відбору 
студентів, які виявили бажання на навчання 

за програмою підготовки офіцерів запасу 

З метою виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

лютого 20 12 р. № 48 "Про затвердження Порядку проведення військової 

підготовки студентів вищих навчальних за кладів за програмою підготовки 

оф і церів запасу" та Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з 

числа студентів вищих навчальних закладі в, затвердженої наказом Міністра · 

оборони України та Міністерства освіти і науки України від 11 .1] .2004 р. 

№ 53 1/857 для студенті в, які виявили бажання проходити військову підготовку 

за програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил України, 

НАКАЗУЮ: 

1. В період з 2 1 по 25 вересня 2015 року провести додатковий 

конкурсний відб ір студентів, які виявили бажання навчатися за програмою 

підготовки офіцерів запасу у Націонал ьному техн ічному університеті України 
«Київський політехн ічний інститут» (дал і - НТУУ «КПІ») за рахунок коштів 
фізичних осіб. 

2. Проведення конкурсного відбору покласти на відб іркову ком1с1ю у 

склад ~: 

голова відбіркової ком ісії - завідувач кафедри військової підготовки 

Гончаров О.В.; 
заступник голови відбіркової комісії - заступник завідувача кафедри 

військової підготовки з навчальної та наукової роботи-начальник навчальної 

частини Лоза О.М. ; 
секретар відбіркової коміс ії - заступни к завідувача кафедри військової 

підготовки Царенок О.О . 



З. Для належної організації роботи відбіркової комісії створити 
підкомісії: 

З .1 Підкомісія з оц~нки ршня успішності навчання та допризовної 
ПІДГОТОВКИ: 

голова підкомісії: голова предметно-методичної комісії (далі - ПМК) 
Тактики Чванов С.Ю.; 

члени підкомісії: 

- старший викладач ПМК Тактики Рясний В.С.; 

- викладач ПМК Тактики Гаврилюк 1.1.(за згодою). 

3.2 Підкомісія з професійного психологічного відбору: 
голова підкомісії - доцент ПМК Загальновійськових дисциплін Власов 

В.О.( за згодою); 

члени підкомісії: 

- інженер І категорії ПМК Бойового застосування озброєння Повітряних 
Сил Овчарова Т.Л. (за згодою). 

З .З Підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки: 

голова підкомісії голова ПМК Загальновійськових дисципшн 
Білошицький В.І.; 

члени підкомісії: 

- викладач ПМК Загальновійськових дисциплін Бех С.М. (за згодою). 

4. Для розгляду апеляцій студентів за результатами конкурсного відбору 
призначити апеляційну комісію у складі: 

голова комісії - доцент ПМК Бойового застосування озброєння 
протиповітряної оборони Сухопутних військ Деджироламо Ю.О.; 

члени комісії: 

- старший викладач ПМК Тактики Ткаченко Ю.М. (за згодою); 

старший викладач ПМК Бойового застосування озброєння 

протиповітряної оборони Сухопутних військ Семерій А.Ф. (за згодою). 

5. Завідувачу кафедри військової підготовки: 
- організувати інформування студентів вищих навчальних закладів про 

терміни та порядок приймання заяв і проведення конкурсного відбору та 

розмістити відповідну інформацію на сайті НТУУ «КПІ»; 

- надати вищим навчальним закладам, з якими ук..qадено догоВlр про 

військову підготовку студентів за програмою підготовки офіцерів запасу~ графік 

його проведення. 

6. Завідувачу кафедри вшськової підготовки до 30 вересня 2015 року 
організувати укладання договорів (контрактів) між студентами, які зараховані 

до навчання за програмою підготовки офіцерів запасу та ректорсм НТУУ 

«КПІ». 



7. Конкурсний відбір студентів для проходження ві йськової підготовки за 

програмою п ідготовки оф і церів запасу на кафедрі військової підготовки 

здійснювати згідно із Порядком організації відбору студенті в для проходж_ення 

військової п ідготовки на кафедрі військової підготовки, затвердженим наказом 

НТУУ «КПІ» від 20.04.2015 року № 1 - 102 «Про організацію у 2015 році 

конкурсного відбору студентів, які виявили бажання пройти навчання за 

програмою підготовки оф іцер і в запасу». 

8. В ідповідальн ість за організацію і проведення конкурсного відбору та 

контроль за виконанням членами комісії своїх обов'язків покласти на 

завідувача кафедри військової підготовки Гончарова О.В . 

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з 

науково-педагогічної роботи (перспективний розвиток) Новікова О.М .. 

Ректор М.З . Згуровський 



Проект наказу вно , ть: 

Завідувач кафе и військової підготовки 
О.В.Гончаров 

----~7'1-------

Проректор з науr<ової роботи .... 
Проректор з науково

педагогічної роботи 

(перспективний розвиток) 

Заступник першого проректора 

Керуючий справами 

Начальник ВКАС 

І:Орисконсульт 

Надруковано в 1 примірнику 
на З аркушах 

Друкував - Гончаров О .В. 

тел. 454-96-80 

Погоджено : 

М.Ю.Ільченко 

,,.---0.М. Новіков 

С.П.Гожий 

Я.І-0.Цимбаленко 

Л.П. Андрейчук 

А.М. Бежевець 

Список розсилки: 

Завірені паперові копії: 

1. Керуючий справами - 1 
Електронна копія: 

2. Всі структурні підрозділи 

3. Веб-сайт 


