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ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ

ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ імені ГЕРОЇВ КРУТ

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”
Спеціальність Спеціалізація

122  Комп’ютерні науки Експлуатація та ремонт військових засобів обчислювальної техніки
172 Телекомунікації та радіотехніка  Експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку

Термін навчання – 2 роки 6 місяців. Схема підготовки - “курсант”. Форма навчання - денна.  
Навчання у Військовому коледжі надає можливість:

 здобути вищу освіту за рахунок видатків державного бюджету;
 одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби за контрактом в ЗС України).

Матеріально-технічна  база  включає:  навчальний  корпус  (навчальні  аудиторії,  лабораторні  аудиторії,  комп’ютерні
лабораторії, бібліотеки), гуртожиток, стадіон, спортивна зала, спортивне містечко для заняття силовими вправами, стройовий
плац, музей зв’язку, радіополігон, військове стрільбище, їдальня.

Після закінчення навчання випускники Військового коледжу мають можливість продовжити навчання за спорідненими
напрямами підготовки у Військовому інституті  телекомунікацій  та  інформатизації  або будь-якому ЗВО України за  ступенями
вищої  освіти “бакалавр” та “магістр”.

Повний термін навчання у Військовому коледжі зараховується як термін проходження строкової військової служби.
У процесі навчання курсанти коледжу одержують щомісячно грошове забезпечення та безкоштовно забезпечуються:

● гуртожитком; ● речовим майном;
● триразовим харчуванням; ● медичним забезпеченням.

На навчання у Військовий коледж приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту:
1. Цивільна молодь та ліцеїсти віком від 17 до 30 років,  в тому числі  ті,  яким 17 років виповнюється в рік  зарахування на

навчання.
2. Військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом віком до 30 років.

Мають  право  брати  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  з  конкурсних  предметів  (без  сертифікатів
зовнішнього незалежного оцінювання):
 випускники  Київського  військового  ліцею імені  Івана Богуна,  військово-морського  ліцею та  ліцеїв  з  посиленою військово-

фізичною підготовкою;
 військовослужбовці, які проходять строкову службу та військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом;
 громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в 2019 році.

Військовослужбовці згідно наказу МО України № 360 від 05.06.2014 до 1 квітня подають рапорт і оформляють особову
справу вступника, яку кадрові органи надсилають в ВВНЗ до 15 травня року вступу на навчання. Під час вступної кампанії  всі
вступники обов'язково проходять:
 психологічне обстеження;
 оцінювання рівня фізичної підготовки за визначеними нормативами;
 медичний огляд військово-лікарською комісією.

ЗАПРОШУЄМО НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ: 
28 жовтня, 25 листопада, 23 грудня 2018 року, 27 січня, 
24 лютого, 31 березня, 28 квітня, 26 травня 2019 року,

о 10.00, зупинка «Інститут зв’язку» 
Контактні телефони: (0532) 53-67-13 (3-12-01, 3-12-03),

0509788467, 0667320303, 0501760099, 0662760280. 
0933121886 – черговий коледжу (ЦІЛОДОБОВО)

mailto:pvkss@ukr.net

