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ОГОЛОШУЄ НАБІРОГОЛОШУЄ НАБІРОГОЛОШУЄ НАБІР

 •  служити  на умовах контракту на посадах офіцерського складу 
    Збройних Сил України,  Служби безпеки України,  Міністерства
    внутрішніх справ,   Державної служби з надзвичайних ситуацій,
    Державної прикордонної служби,  Державної фіскальної служби.
 •  працювати в органах державної влади та управління.
 •  зробити більш успішну кар'єру за цивільною спеціальністю.

Термін навчання - 2 роки
Вартість послуги з військової підготовки за кошти

фізичних осіб нижча, ніж в інших навчальних закладах

8900 грн. за два роки навчання
(можлива посеместрова оплата )

Військове звання молодший лейтенант запасу присвоюється
громадянам України наказом Міністра оборони України 
після проходження ними повного курсу військової підготовки
та за наявності освітнього ступеня вищої освіти не нижче бакалавра.

1.  Подати заяву на ім'я декана факультету ВНЗ, де навчається студент
    (зразок заяви та інша інформація знаходиться на кафедрі військової
    підготовки Національного університету цивільного захисту України «НУЦЗУ»), 
    до якої додати копії:
   •  паспорта громадянина України;
   •  картки фізичної особи - платника податків;
   •  приписного свідоцтва (для юнаків).
2.  Отримати на кафедрі військової підготовки НУЦЗУ направлення на проходження
    військово-лікарської комісії. Довідку про результати проходження подати 
    на кафедру військової підготовки НУЦЗУ.
3.  Пройти в НУЦЗУ конкурсний відбір, який включає випробування:
   •  допризовна підготовка (тестування);
   •  професійно-психологічний відбір;
   •  фізична підготовка (підтягування, біг - 100 та 1000 метрів).
4.  Укласти контракт про військову підготовку на військовій кафедрі НУЦЗУ.
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