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Провадження освітньої діяльності у Військовому коледжі 

сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (далі – Військовий коледж) здійснюється 

відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2019 

№ 1020 л). 

Правила прийому на навчання до Військового коледжу (далі – Правила 

прийому) розроблені приймальною комісією Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі – Приймальна 

комісія) відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову 

службу” (зі змінами)", "Положення про проходження громадянами України 

військової служби у Збройних Силах України", затвердженого Указом 

Президента України від 10.12.2018 р. № 1153/2008 (зі змінами), Закону 

України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 27458, "Умов 

прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти України в 2022 

році", затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 

29.10.2021 р. № 1159, "Інструкції про організацію та проведення військово-

професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів", 

затвердженої наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 р. № 360 

(зі змінами), наказу Міністра оборони України від 10.04.2009 р. № 170 "Про 

затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про 

проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах 

України" (зі змінами), затверджених "Особливостей прийому на навчання до 

вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів 

вищих навчальних закладів для підготовки військових фахівців тактичного 

рівня в умовах особливого періоду" (зі змінами), затверджених наказом 

Міністерства оборони України від 11.05.2016 р. № 248, наказу Міністерства 

оборони України № 225 від 05.08.2021 р. "Про затвердження Інструкції з 

фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України" 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 жовтня 2021 р. за 

№ 1289/36911. 

 

 

І. Загальні положення 
 

1. Військовий коледж оголошує прийом на конкурсній основі на 

підготовку фахівців з фаховою передвищою освітою за освітньо-

професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, освітньо-професійними 

програмами (спеціальностями) та формами навчання відповідно до ліцензії в 

межах ліцензованого обсягу (додаток 1 до цих Правил прийому). 

2. Військовий коледж здійснює навчання: 

за денною формою (схема навчання “курсант”) із здобуттям освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр для проходження 

військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу 

в Збройних Силах України та інших військових формуваннях, утворених 

відповідно до законів України. 
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3. На денну форму навчання для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр за державним замовленням до 

Військового коледжу приймаються за власним бажанням, громадяни 

України, які здобули повну загальну середню освіту, професійно-технічну 

або вищу, відповідають установленим вимогам проходження військової 

служби, та успішно пройшли вступні випробування: 

особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 року, в 

тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; 

військовослужбовці військової служби за контрактом, строкової 

військової служби, резервісти та військовозобов’язані, які не мають 

військових звань офіцерського складу – віком до 30 років. 

4. Після вступу до Військового коледжу курсанти в індивідуальному 

порядку укладають з Міністерством оборони України, від імені якого 

виступає начальник Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (далі Військовий інститут) Контракт про 

проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України 

курсантами вищого військового навчального закладу, військового 

навчального підрозділу закладу вищої освіти. 

5. На останньому курсі навчання у Військовому коледжі з курсантами 

укладається Контракт про проходження громадянами України військової 

служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу строком на 5 

років. 

6. Курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання 

продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне 

невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої 

програми (індивідуального навчального плану - за його наявності) а також 

при відмові від подальшого проходження військової служби на посадах осіб 

сержантського та старшинського складу після закінчення Військового 

коледжу, відшкодовують Міністерству оборони України витрати, пов'язані з 

їх утриманням у закладі фахової передвищої освіти, відповідно до порядку і 

умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від 

добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у 

судовому порядку. 

7. Відомості про результати роботи Приймальної комісії з відбору, 

прийому та проведення вступної кампанії до Військового коледжу, з метою 

запобігання розголошення відомостей з обмеженим доступом, не вносяться 

до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

8. Особливості прийому до Військового коледжу щодо підготовки 

громадян для проходження подальшої служби за контрактом на посадах осіб 

сержантського і старшинського складу визначаються нормативно-правовими 

актами Міністерства оборони України, за погодженням з Міністерством 

освіти і науки України. 

9. Організацію прийому вступників до Військового коледжу здійснює 

Приймальна комісія, яка діє згідно з положенням “Про приймальну комісію 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”, 

затвердженим Вченою радою Військового інституту у відповідності до 

Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, 
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затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. 

№ 1085. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є 

підставою для видання відповідного наказу начальника Військового 

інституту та/або виконання процедур вступної кампанії. Усі питання, 

пов’язані з прийомом до Військового коледжу, вирішуються Приймальною 

комісією. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному 

стенді Приймальної комісії, як правило, в день його прийняття, але не 

пізніше дня, наступного після прийняття. 

 

Порядок роботи Приймальної комісії Військового інституту: 

з 1 листопада 2021 року по 31 червня 2022 року,  

з 20липня по 31 жовтня 2022 року 

понеділок – п’ятниця 

Початок роботи  – 08.00. 

Кінець роботи  – 17.00. 

Перерва на обід  – 12.00–13.00. 

з 1 липня по 20липня 2022 року 

понеділок – неділя 

Початок роботи  – 08.00. 

Кінець роботи  – 18.00. 

Перерва на обід  – 12.00–13.00. 

 

 

ІІ. Прийом на навчання для здобуття вищої освіти 
 

1. На навчання для здобуття освітнього освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр за державним замовленням на перший курс 

приймаються, за власним бажанням, громадяни України, які здобули повну 

загальну середню освіту, професійно-технічну або вищу, відповідають 

установленим вимогам проходження військової служби, та успішно пройшли 

конкурсний відбір, а саме: 

особи з числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 року, в 

тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; 

резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових звань 

офіцерського складу – віком до 30 років; 

військовослужбовці військової служби за контрактом, строкової 

військової служби  віком до 30 років, які не мають військових звань 

офіцерського складу. 

 

 

ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 
 

1. Фінансування підготовки здобувачів фахової передвищої освіти у 

Військовому коледжі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету 

(за державним замовленням). 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову 

передвищу освіту у Військовому коледжі на конкурсній основі, якщо вони не 

здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень 
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молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти 

державного або місцевого бюджету. 

 

 

ІV. Строки прийому заяв та документів, вступних 

випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання 
 

1. Особи з числа цивільної молоді, ліцеїсти, резервісти та 

військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають 

військових звань офіцерського складу (денна форма навчання) та виявили 

бажання вступити до Військового коледжу, у період з 01 січня до 01 червня 

2022 року подають особисто заяву до районного (міського) територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (далі РТЦК та СП) за місцем 

реєстрації для оформлення особової справи кандидата на навчання. 

У заяві вступник вказує: 

прізвище, ім’я та по батькові; 

рік, місяць і день народження; 

поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного 

телефону; 

найменування вищого військового навчального закладу (Військовий 

коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут); 

обрану освітню програму (спеціальність) (додаток 1 до Правил 

прийому); 

перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі 

оцінювання якості освіти у 2022 році, або перелік конкурсних предметів у 

сертифікаті (сертифікатах) зовнішнього незалежного оцінювання за 2019, 

2020, 2021 роки, якщо вступник проходив оцінювання у зазначених роках та 

має відповідний сертифікат. 

До заяви вступник додає: 

автобіографію; 

копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього; 

паспорта громадянина України (1, 2-а сторінки та місце реєстрації) або 

іншого документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених 

законодавством; 

шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см; 

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 
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середньої освіти, зарахування за співбесідою або спеціальними правами (за 

наявності); 

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

три поштових конверти з марками і заповненими особисто вступником 

адресою проживання та адресою знаходженням районного (міського) РТЦК 

та СП, де вступник перебуває на військовому обліку. 

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами районним (міським) 

РТЦК та СП, до якого вони подаються, або в установленому законодавством 

порядку. 

2. У разі, якщо у РТЦК та СП рознарядка для направлення до 

Військового коледжу відсутня, або вона вже виконана, кандидат може подати 

заяву щодо вступу безпосередньо начальнику Військового коледжу 

до 01 червня 2022 року, в якій додатково вказує поштову адресу районного 

(міського) РТЦК та СП, у якому він перебуває на військовому обліку. 

3. Вступники, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, 

території проведення Операції об’єднаних сил (Антитерористичної операції) 

та тимчасово проживають на іншій території України, у разі неможливості 

оформлення особової справи у РТЦК та СП за місцем проживання, мають 

право подавати заяву на вступ безпосередньо до Приймальної комісії. 

Оформлення особових справ таких вступників здійснюється безпосередньо у 

Приймальній комісії. 

4. Попередня професійна діагностика і відбір, оформлення документів 

осіб з числа цивільної молоді, ліцеїстів, резервістів та військовозобов’язаних 

проводяться у РТЦК та СП. Оформлення документів здійснюється до 10 

червня 2022 року. 

5. Документи відібраних кандидатів на вступ до Військового коледжу, 

оформлені згідно з правилами прийому, районні (міські) РТЦК та СП 

подають в обласні ТЦК та СП, а останні – направляють до Військового 

коледжу по мірі надходження, але не пізніше 20 червня 2022 року. 

6. Приймальна комісія у тижневий термін після реєстрації документів 

розглядає особові справи кандидатів та приймає рішення про їх виклик для 

проведення вступних випробувань чи про відмову у виклику із зазначенням 

причин. 

7. Про прийняте рішення, час і місце прибуття кандидатів з числа 

цивільної молоді, ліцеїстів, резервістів та військовозобов’язаних для 

складання вступних випробувань, Приймальна комісія повідомляє кандидатів 

особисто та через РТЦК та СП до 25 червня 2022 року. 

Вступники з числа цивільної молоді, ліцеїстів, резервістів та 

військовозобов’язаних направляються до Приймальної комісії районними 

(міськими) РТЦК та СП. 

8. Вступники з числа осіб рядового, сержантського і старшинського 

складу військової служби за контрактом та строкової військової служби, які 

бажають вступити до Військового коледжу для здобуття освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за денною формою 

навчання, подають рапорт за командою з 01 лютого до 01 квітня 2022 року. 

У рапорті вступник (військовослужбовець) вказує: 
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військове звання, прізвище, ім’я та по батькові; 

займану посада; 

рік, місяць і день народження; 

здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; 

найменування вищого військового навчального закладу (Військовий 

коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут); 

обрану освітню програму (спеціальність), форму навчання (додаток 1); 

наявність або відсутність сертифікату (сертифікатів) Українського 

центру оцінювання якості освіти з конкурсних предметів; 

перелік конкурсних предметів, на які вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання в Українському центрі 

оцінювання якості освіти у 2022 році, якщо реєстрація була здійснена. 

До рапорту вступник (військовослужбовець) додає: 

копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту 

(здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього; 

автобіографію, у якій вказують поштовий індекс, адресу місця 

проживання та номер телефону, а також поштовий індекс, адреса, відкрите 

найменування, підпорядкованість військової частини (установи, закладу) до 

рівня з’єднання, де військовослужбовець військової служби за контрактом 

(військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) 

складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за 

призовом під час мобілізації та отримав поранення під час виконання 

службових обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу; 

копію службової картки; 

копію свідоцтва про народження; 

паспорта громадянина України (1, 2-а сторінки та місце реєстрації) або 

іншого документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

копію військового квитка; 

шість кольорових фотокарток (без головного убору) розміром 3×4 см, 

які завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, 

закладу); 

довідку про проходження військової служби (витяг з послужного 

списку); 

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти, зарахування за співбесідою або за спеціальними правами (за 

наявності); 

копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ідентифікаційного номера); 

три поштових конверти з марками. 

Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими 

особами військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець 
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військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб 

рядового, сержантського (старшинського) складу, військовослужбовець який 

проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під 

час мобілізації та отримав поранення під час виконання службових 

обов’язків у районі проведення бойових дій) проходить службу. 

9. Військовослужбовці, які відповідають умовам прийому на навчання 

у Військовому коледжі за денною формою навчання, направляються 

встановленим порядком на первинний медичний огляд до військово-

лікарської комісії для визначення придатності до навчання. На 

військовослужбовців, гідних направлення для вступу до Військового 

коледжу та визнаних придатними до навчання, оформляються відповідні 

медичні документи за встановленою формою. 

10. Рішення про надання дозволу на навчання або про відмову, 

приймають старші командири (начальники). У разі прийняття позитивного 

рішення, документи на військовослужбовця подаються за підпорядкованістю 

до 10 квітня 2022 року. 

11. Затверджені списки кандидатів на вступ до Військового коледжу 

разом з документами, визначеними в пункті 8 розділу ІV цих Правил, 

медичними документами і картками професійного відбору, надсилаються до 

Військового коледжу до 15 травня 2022 року. 

12. Про час і місце прибуття кандидатів, з числа військовослужбовців, 

для складання вступних випробувань Приймальна комісія повідомляє 

кандидатів через командування військових частин. 

13. Прийом заяв і документів, вступні випробування (іспити), 

конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників за освітньо-

професійним ступенем фахової передвищої освіти фаховий молодший 

бакалавр проводиться в такі терміни: 
 

Етапи вступної компанії Терміни проведення 

Початок прийому заяв Приймальною 

комісією та документів від кандидатів на 

навчання 

01 липня 2022 року 

Закінчення прийому заяв та документів від 

осіб, які мають складати вступні 

випробування (іспити). 

до 18.00 годині 

08 липня 2022 року 

 

Вступні випробування (психологічне 

обстеження, оцінка рівня фізичної 

підготовленості, медичний огляд)  

з 02 по 15 липня включно 

2022 року 

Проведення вступних іспитів, фахових 

вступних випробувань, співбесід 

з 10 по 15 липня включно  

2022 року 

Оприлюднення рейтингових списків 

вступників 

не пізніше 12:00  

16 липня 2022 року 

Терміни обрання вступниками місця 

навчання, виконання вимог до зарахування, 

прийому оригіналів атестатів та 

сертифікатів зовнішнього незалежного 

оцінювання 

закінчується 10:00  

17 липня 2022 року 

Терміни видання наказу про зарахування не пізніше 15:00 
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вступників до Військового коледжу 

 

18 липня 2022 року 

Вилучення з конкурсу до інших навчальних 

закладів  вступників, які зараховані до 

Військового коледжу 

не пізніше 17:00  

20 липня 2022 року  

 

14. У разі службової необхідності за клопотанням начальника 

Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України  

рішенням Міністра оборони України для військовослужбовців з числа осіб 

рядового та сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову 

військову службу, військову службу за контрактом, резервістів та цивільної 

молоді можуть бути встановлені додаткові строки прийому заяв та 

документів, проведення конкурсного відбору (вступних випробувань) та 

зарахування на навчання. 

 

V. Порядок прийому заяв і документів для участі  

у конкурсному відборі до Військового коледжу 
 

1. Для участі у конкурсному відборі на навчання для здобуття освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр вступники особисто 

подають заяву в паперовій формі до Приймальної комісії, в якій вказують 

спеціальність, форму навчання, тощо. 

Вступники можуть подати до двох заяв на вступ на будь-які 

спеціальності. 

Під час подання заяв вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність 

цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник 

пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність. 

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена. 

У заяві в паперовій формі передбачається: 

згода вступника на обробку персональних даних; 

згода вступника на укладання контракту на навчання у разі 

зарахування; 

згода для зарахування на навчання для потреб інших військових 

формувань; 

згода на виключення з Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти у разі зарахування. 

2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто в оригіналі: 

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого 

Законом України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус"; 

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних - військових 

квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників - посвідчень про 

приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених 

законодавством; 
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документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 

вступ, і додаток до нього; 

у разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається 

довідка державного підприємства "Інфоресурс" про його здобуття, у тому 

числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж 

чотирьох місяців і має бути замінена на відповідний документ про освіту та 

додаток до нього; 

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 

2020, 2021 та 2022 року; 

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних іспитів з конкурсних предметів (пункт 4 розділу VІ 

цих Правил прийому), зарахування за співбесідою (розділ VІІІ цих Правил 

прийому) зарахування за спеціальними умовами (розділ ІX цих Правил 

прийому) (за наявності). 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території 

України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, 

які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не 

здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 

особливостей, передбачених наказом № 271. 

 До заяви вступник додає: 

копію паспорта (1, 2-а сторінки та місце реєстрації); 

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній 

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється 

вступ, і копію додатка до нього;  

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного 

оцінювання, виданого у 2019, 2020, 2021 та 2022 роках; крім випадків 

передбачених у пункті 1 розділу VІ цих Правил прийому; 

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у 

конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти (пункт 1 розділу VІ цих Правил прийому), зарахування за 

співбесідою (розділ VІІІ цих Правил прийому), зарахування за спеціальними 

умовами (розділ ІX цих Правил прийому) (за наявності). 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано 

особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, 

установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, 

не пізніше строків, установлених у пункті 17 розділу ІV цих Правил 

прийому, для прийняття Приймальною комісією рішення про 

рекомендування вступників до зарахування. 

3. Усі копії документів засвідчуються Приймальною комісією або в 

установленому законодавством порядку. Копії документів, що посвідчують 

особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не 

підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не 

приймаються. 
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4. Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником 

лише один раз (виконання вимог до зарахування). 

5. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання 

спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі. 

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про 

освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує 

його своїм рішенням.  

Порядок обчислення середнього бала документа про повну загальну 

середню освіту (у разі його відсутності) наведено у додатку 3 до цих Правил 

прийому. 

6. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і 

приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на 

навчання до Військового коледжу протягом трьох робочих днів з дати 

реєстрації заяви або отримання результатів вступних випробувань, але не 

пізніше наступного дня після завершення прийому документів. 

Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на 

інформаційному стенді Приймальної комісії. Оприлюднення відповідних 

рішень здійснюється на інформаційному стенді Приймальної комісії. 

7. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною 

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної 

програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для 

участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної 

середньої освіти (пункт 2 розділу VІI цих Правил прийому), зарахування за 

співбесідою (розділ VІІІ цих Правил прийому), зарахування за спеціальними 

умовами (розділ ІX цих Правил прийому) фіксується в заяві вступника і 

підтверджується його особистим підписом. 

 

VІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення 
 

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня 

фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр здійснюється на 

основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного 

оцінювання або вступних іспитів, обраних на власний розсуд вступника у 

будь-яких комбінаціях та рівня фізичної підготовленості вступника. 

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного балу, який 

розраховується відповідно до цих Правил прийому. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної 

середньої освіти вступають на навчання до коледжу, зараховуються бали 

сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання або результати 

вступних іспитів з української мови (перший предмет), загальноосвітнього 

предмета, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (вступний 

іспит) та оцінки рівня фізичної підготовленості, конкурсний бал 

обчислюється: 
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Конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А+ФП; 

де П1  оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного 

іспиту з української мови. Замість результатів з української мови можуть 

використовуватися результати з української мови і літератури; 

П2  оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту з 

другого предмета; 

А  середній бал документа про повну загальну (профільну) середню 

освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці 

переведення середнього бала; 

ФП – оцінка рівня фізичної підготовленості вступника, розрахована 

відповідно до Додатку 5 даних Правил прийому та переведена в шкалу від 

100 до 200 балів. 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал 

вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на 

основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 

200 балів. 

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені 

за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” 

відповідає “9”, “5” відповідає “12”. У разі відсутності з об’єктивних причин 

додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 

12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2. 

Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 2022 року з базових предметів, призерам 

III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів - членів Малої академії наук України 2022 року останній доданок 

встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 850, – 

він встановлюється таким, що дорівнює 850. Інформацію про них приймальні 

комісії отримують з ЄДЕБО. 

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну 

середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік 

вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його 

множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05. 

Вступники надають довідку про реєстрацію місця проживання (у разі 

необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2016 року № 207. 

СК для осіб, що є внутрішньопереміщеними особами та проживають у 

селі без реєстрації не застосовується. 

Якщо після множення на коефіцієнт конкурсний бал перевищує 850, 

він встановлюється таким, що дорівнює 850. 
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VІІ. Проведення вступних випробувань (іспитів, фахових випробувань) 
 

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають 

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з результатами оцінювання 

знань з конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), 

або складають вступні іспити з визначених конкурсних предметів, на власний 

розсуд в будь-яких комбінаціях, у Військовому коледжі (додаток 3 до цих 

Правил прийому). У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього 

незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 та 2022 років. 

2. Право брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних 

іспитів з конкурсних предметів мають право: 

цивільна молодь; 

учасники бойових дій відповідно до Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті з них, які 

проходять військову службу в порядку, визначеному відповідними 

положеннями про проходження військової служби громадянами України; 

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, а також 

правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної 

служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які проходять 

строкову військову службу; 

військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, 

які проходять військову службу за контрактом; 

військовослужбовці строкової служби; 

вступники з числа випускників військових ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, які закінчили навчання в рік вступу до 

Військового коледжу; 

особи, звільнені з військової служби починаючи з 01 грудня 2020 року 

включно; 

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх 

числа; 

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності. 
Особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за 

результатами вступних іспитів 2022 року. 

3. Вступники, які вступають на навчання до Військового коледжу для 

проходження військової служби за контрактом на посадах осіб 

сержантського і старшинського складу у Збройних Силах України та інших 

утворених відповідно до законів України військових формуваннях, крім 

надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості 

освіти або складання вступних іспитів з конкурсних предметів, обов’язково 

проходять такі вступні випробування: 

психологічне обстеження (вимоги – додаток 4 до цих Правил прийому); 

оцінку рівня фізичної підготовленості (вимоги – додаток 5 до цих 

Правил прийому); 

медичний огляд військово-лікарською комісією (вимоги – додаток 6 до 

цих Правил прийому). 

4. Вступні іспити для осіб, визначених у пункті 2 розділу VІІ, 

проводяться з конкурсних предметів, визначених цими Правилами для 
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вступників на відповідну спеціальність за розробленими у 2022 році та 

затвердженими встановленим порядком програмами відповідних 

загальноосвітніх предметів відповідно до програм зовнішнього незалежного 

оцінювання. Вступні іспити проводяться комісіями з проведення вступних 

іспитів, які входять до складу Приймальної комісії. 

5. Вступники, які не пройшли хоча б одного зі вступних випробувань 

(іспитів), оцінені як “не пройшов професійний психологічний відбір”, 

отримали оцінку “незалік” із фізичної підготовки та за результатами 

заключного медичного огляду їм винесена постанова “непридатний” за 

станом здоров’я до навчання у Військовому коледжі, до участі в 

конкурсному відборі не допускаються. 

6. Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступні 

випробування (іспити) у визначений розкладом час; особи, знання яких було 

оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а 

також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому 

документів, до участі в наступних вступних випробуваннях (іспитах) та у 

конкурсному відборі не допускаються.  

Перескладання вступних випробувань (іспитів) не допускається. 

7. Особи, які успішно пройшли вступні випробування з оцінки рівня 

фізичної підготовленості, психологічне обстеження, медичний огляд 

військово-лікарською комісією допускаються до конкурсного відбору. 

8. За наявності вакантних місць Приймальна комісія має право 

допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання осіб, які не 

пройшли конкурсний відбір в іншому вищому військовому навчальному 

закладі (військовому навчальному підрозділі закладу вищої освіти), за умови 

складання однакових конкурсних предметів. 

 

VІIІ. Зарахування за співбесідою вступників  
 

1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди та в разі 

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до 

зарахування під час вступу для здобуття фахової передвищої освіти на основі 

повної загальної середньої освіти: 

особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надано 

таке право. 

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує 

голова Приймальної комісії. 

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до 

зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів, передбаченими Правилами прийому, 

мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

 

ІX. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі при вступі до 

Військового коледжу 
 

1. Прийом на навчання в межах встановлених квот до Військового 

коледжу організовується відповідно до наказу Міністерства оборони України 

для: 
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військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, 

сержантського та старшинського складу; 

випускників поточного року Київського військового ліцею імені Івана 

Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-

фізичною підготовкою; 

осіб, які є внутрішньопереміщеними особами відповідно до Закону 

України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”; 

діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа. 

2. Квоти прийому визначаються наказом Міністерства оборони України 

“Про організацію прийому в 2022 році курсантів на навчання до закладів 

фахової передвищої військової освіти для підготовки військових фахівців”. 

Зарахування вступників в межах встановлених квот здійснюється за 

окремим конкурсом, який організовується за кожною спеціальністю з 

урахуванням обсягу державного замовлення. Конкурс відбувається 

відповідно до суми набраних балів без урахування категорій вступників, 

зазначених у пункті 2 розділу VIІ цих Правил прийому. 

Особи, які не зараховані на місця передбачені спеціальними квотами за 

окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах. 

3. Особи, які мають спеціальні права щодо участі у конкурсному 

відборі при вступі до Військового коледжу: 

особи, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичній операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 

одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; 

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, 

каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у 

Революції Гідності; 

особи, один з батьків яких є учасником бойових дій на території інших 

держав, який загинув (пропали безвісти) або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на 

території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з 

перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів; 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був 

військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою 

особою під час виконання ним обов’язків військової служби; 

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який 

загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 

ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 

загальної середньої освіти; 
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особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу 

(крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному 

відповідним положенням про проходження військової служби громадянами 

України; 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту”; 

особи, яким відповідно до Закону України “Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

надане таке право; 

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж 3 роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років, або які 

загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами І 

або ІІ групи; 

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей). 

4. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 3 розділу ІX цих 

Правил прийому, встановлюється до 10 % від обсягу державного замовлення 

кожної спеціальності, але не менше одного місця. Зарахування на ці місця 

відбувається за рейтингом відповідно до конкурсного бала вступника. 

5. Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 3 розділу 

ІX цих Правил прийому, не рекомендовані до зарахування на навчання на 

визначені місця згідно з пунктом 4 розділу ІX цих Правил прийому, мають 

право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до 

конкурсного бала.  

 

X. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування 
 

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій 

послідовності: 

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди 

(тільки на основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на 

основі повної загальної середньої освіти); 

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах. 

2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії 

рейтинговий список вступників впорядковується: 

за конкурсним балом від більшого до меншого; 

за пріоритетністю заяви від 1 до останньої; 

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній 

(освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого. 

3. У рейтинговому списку вступників, які формуються Приймальною 

комісією, зазначаються: 

ступінь освіти, спеціальність, форма навчання; 

військове звання, прізвище, ім’я та по батькові вступника;  
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конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);  

пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної 

загальної середньої освіти); 
ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних 

іспитів, встановлених квот (тільки на основі повної загальної середньої 

освіти). 

4. Рейтингові списки вступників формуються в базі Приймальної 

комісії з урахуванням пріоритетності. Списки вступників, рекомендованих 

до зарахування, формуються із бази Приймальної комісії та 

оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах 

Приймальної комісії. Списки оновлюються після виконання/невиконання 

вступниками вимог для зарахування на навчання відповідно до пункту 1 

розділу XІ цих Правил прийому. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються 

такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 

розділу X цих Правил. 

5. Приймальна комісія на підставі конкурсного списку вступників 

приймає рішення щодо рекомендування до зарахування на навчання 

вступників, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника – 

від вищого до нижчого. Рішення Приймальної комісії про рекомендування до 

зарахування оприлюднюється в день його прийняття. 

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 

вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної 

комісії. Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись 

повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку. 

 

XІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 

1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у 

конкурсному відборі, після оприлюднення рейтингових списків, відповідно 

до строку, визначеного у пункті 14 розділу IV цих Правил прийому, 

зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 

замовлення та подати особисто до Приймальної комісії: 

оригінали документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього; 

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського 

центру оцінювання якості освіти; 

інших документів, передбачених цими Правилами прийому. 

2. Особи, які в установлені строки, визначені у пункті 13 розділу IV цих 

Правил прийому, не подали до Приймальної комісії оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 

цими Правилами (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на 

зарахування на навчання. 

3. Особи, які рішенням Приймальної комісії рекомендовані до 

зарахування та виконали умови для отримання права на зарахування, 

подають заяву на ім’я голови Приймальної комісії про їх відмову від участі у 

конкурсі, на місця державного замовленням, в інших вищих навчальних 
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закладах України, чим підтверджують свою згоду на вилучення поданих 

ними заяв на вступ до інших вищих навчальних закладів України, на місця 

державного замовлення, з Єдиної державної електронної бази з питань 

освіти. 

Приймальна комісія на підставі поданих заяв, надає дані про 

рекомендованих до зарахування вступників до Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти. У порядку визначеному Міністерством освіти і науки 

України, заяви вступників подані до цивільних вищих навчальних закладів, 

на місця державного замовлення, в строк до 20 липня 2022 року 

вилучаються з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. 

 

XІІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування 
 

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, 

які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів 

зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених 

цими Правилами до Приймальної комісії), і надає рекомендації вступникам, 

наступним за рейтинговим списком. 

 

XІІІ. Наказ про зарахування, додатковий конкурс 

1. Наказ про зарахування на навчання видається начальником 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

на підставі рішення Приймальної комісії. 

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 

скасоване Приймальною комісією у разі подання вступником недостовірних 

персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на 

зарахування за спеціальними умовами прийому, права на зарахування поза 

конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за 

співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в учнівських олімпіадах 

та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

3. Зараховані особи можуть бути відраховані з Військового коледжу за 

власним бажанням у порядку, визначеному керівними документами 

Міністерства оборони України, про що видається відповідний наказ 

начальника Військового інституту. Документи відрахованим особам 

повертаються після видання відповідного наказу начальника Військового 

інститут, але не пізніше наступного дня після відрахування. 

4. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи 

видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 

розділу XI цих Правил прийому. 
5. Особи, які без поважних причин не приступили до занять у 

Військовому інституті протягом 10 днів від дня їх початку або відмовилися 

підписати контракт на навчання, відраховуються з Військового коледжу, про 

що видається відповідний наказ начальника Військового інституту.  

На звільнене (і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять 

може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали 

участь у конкурсі на цю спеціальність підготовки у Військовому коледжі. У 
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разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється 

зараховувати осіб із заявами на інші спеціальності підготовки Військового 

коледжу. 

6. Зарахування на місця відрахованих осіб відбувається протягом 

наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 2 і 4 

розділу XIII цих Правил прийому. 

7. Матеріали з проведення вступних випробувань вступників, які не 

пройшли конкурсний відбір і не зараховані на навчання, зберігаються у 

Приймальній комісії протягом одного року, після чого знищуються 

встановленим порядком, про що складається акт. Якщо такий вступник за 

результатами вступних випробувань рекомендований до зарахування до 

іншого ВВНЗ (ВНП ЗВО), то його документи разом з матеріалами вступних 

випробувань надсилаються до цього ВВНЗ (ВНП ЗВО) за відповідним 

запитом. 
 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості  

при проведенні прийому до Військового коледжу 
 

1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми 

представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного 

засобу масової інформації). Порядок акредитації представників засобів 

масової інформації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства 

та нормативно-правових документів Міністерства оборони України 

(“Інструкція про порядок допуску журналістів, працівників засобів масової 

інформації на об’єкти Міністерства оборони України та Збройних Сил 

України”, затверджена Наказом Міністерства оборони України 14.06.2012 р. 

№ 399, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 09.07.2012 р. за 

№ 1149/21461). 

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства оборони 

України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою 

Приймальної комісії. Громадські організації, які отримали таке право, за 

погодженням з відповідними структурами Міністерства оборони України, 

можуть направляти на засідання Приймальної комісії своїх спостерігачів. 

Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності 

громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість 

ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам 

приймальної комісії. 

3. Приймальна комісія зобов’язана створити умови для ознайомлення 

вступників з ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатом 

про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої 

програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг 

прийому за державним замовленням за кожною спеціальністю, у тому числі 

про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, повинні 

оприлюднюватися на інформаційних стендах Приймальної комісії не пізніше 

робочого дня, наступного після дня затвердження/погодження чи отримання 

відповідних відомостей. 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не 

пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше 

ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом 



20

порядку денного засідання оприлюднюються на інформаційних стендах 
Приймальної комісії.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, 
недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на 
зарахування за квотами, права зарахування за співбесідою, про участь в 
учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання є підставою для скасування наказу в частині, що стосується 
цього вступника.

XV. Апеляції
1. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених 

Військовим інститутом, розглядає апеляційна комісія Приймальної комісії, 
склад та порядок роботи якої затверджується начальником Військового 
інституту.

2. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої ним на 
вступному випробуванні, повинна подаватись особисто протягом доби після 
оголошення результатів випробування.

3. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше 
наступного робочого дня після її подання в присутності вступника. Сторонні 
особи (у тому числі й батьки вступників) до розгляду апеляції не 
допускаються.

4. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не 
допускається.

5. Апеляції з питань відсторонення вступника від випробування не 
розглядаються.

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового 
коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та 
інформатизації можна отримати:

на веб-сайті Військового коледжу Ііїїр://ук88-уій.рр.иа або
електронною поштою за адресами: ук88-уі1і@ро8і.ші1.§оу.иа

Адреса Військового коледжу:

Військовий коледж сержантського складу
Військового інституту
телекомунікацій та інформатизації
імені Героїв Крут,
36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 44.
Телефони Приймальної комісії:
(044) 256-22-80.
Телефони для довідок
(050)978-84-67, (067)407-00-33, (063)960-30-57.
Телефони чергового Військового коледжу: 
тел. + факс (068) 972-97-52.

Відповідальний секретар Приймальної комісії 
старший лейтенант ) І.РИЖИИ




