ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ліцензія Міністерства освіти і науки України, серія АЕ № 636455 від 09.06.2015

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА НАВЧАННЯ У 2018 РОЦІ
за денною формою (схема навчання “курсант”) для здобуття ступеня вищої освіти “МАГІСТР”
Термін навчання – 1 рік 5 місяців
для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Збройних Силах України та
інших військових формуваннях держави, утворених згідно з чинним законодавством України, за освітньою програмою:

Військова психологія (спеціальність – Психологія)
(ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ)
приймаються громадяни віком до 25 років, які здобули ступень вищої освіти “БАКАЛАВРˮ за спеціальністю “Психологія”
(або спорідненими спеціальностями за умови успішного проходження ними додаткового вступного випробування, з
урахуванням середнього балу додатка до диплома) та яким не присвоєно офіцерські звання

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня “магістр”
за освітньою програмою “Військова психологія”
Строки подачі вступником заяви та документів для оформлення особової справи
(у разі неможливості оформлення у РВК) безпосередньо до відбіркової комісії
до 21 липня 2018 року
Військового інституту
14 травня – 5 червня 2018 року
Реєстрація вступників для складання єдиного фахового іспиту з іноземної мови
до 1800
Основна сесія єдиного фахового іспиту з іноземної мови
Строки проведення конкурсного відбору кандидатів на навчання
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням
рекомендованих до зарахування
Термін зарахування вступників до Військового інституту для здобуття ступеня
магістра

11 липня 2018 року
23 липня – 28 липня 2018 року
не пізніше 1200
30 липня 2018 року

не пізніше 31 липня 2018 року

Повна інформація щодо правил прийому на сайті mil.univ.kiev.ua. у розділі “Вступнику” Адреса Військового інституту: 03189, м. Київ,
Телефони для довідок: (044) 521-35-29 (Відбіркова комісія Військового інституту, корпус вул. Ломоносова, 81;
механіко-математичного факультету – із 10.07.2018);
Проїзд – до ст. метро “Виставковий центр”.
(066) 572-79-21 начальник кафедри військової психології та політології;
(044) 521-32-89 (черговий Військового інституту);
(044) 521-35-97 (навчальний відділ Військового інституту).

ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Конкурсний відбір
Конкурсний відбір кандидатів на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за освітньою програмою “Військова психологія”
(спеціальність “Психологія”) здійснюється за рейтингом відбірковою комісією Військового інституту.
Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування за ступенем магістра, формується за формулою:
КБ= П1 + П2 + П3, де:
П1 – оцінка єдиного фахового іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів);
П3 – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (10 балів).
Додаткові бали (10 балів) за навчальні та наукові досягнення можуть бути нараховані переможцям або призерам:
міжнародної студентської олімпіади з фаху;
всеукраїнських студентських олімпіад МОН України з фаху.
Додаткове вступне випробування передує фаховому вступному випробуванню і оцінюється за двобальною шкалою (склав/не склав).
ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ
Кандидати до вступу з числа цивільної молоді подають заяву до районного
(міського) військкомату за місцем проживання у термін до 01 червня 2018
року. У виключних випадках, а саме, за наявністю поважних причин
(виправдувальних документів) або якщо у військкоматі рознарядка на
направлення до Військового інституту відсутня або вже виконана, особові
справи можуть оформлюватися безпосередньо відбірковою комісією
Військового інституту. Військовослужбовці з числа осіб рядового,
сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за
контрактом та мають вищу освіту за спеціальністю “Психологія” (або
спорідненими спеціальностями) подають рапорт за підпорядкованістю, у
термін до 01 червня 2018 року.
У заяві зазначаються:
прізвище, ім’я та по батькові вступника; рік, місяць і день народження;
поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного телефону;
найменування обраного військового навчального підрозділу вищого
навчального закладу (Військовий інститут Київського національного
університету імені Тараса Шевченка); обрана освітня програма (спеціальність),
іноземна мова, форма навчання.
До заяви додаються:
автобіографія;
копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додатку до нього;
шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3х4 см);
копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків (ідентифікаційного номера);
три поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою
проживання та адресою районного (міського) військового комісаріату, де
вступник перебуває на військовому обліку;
копія документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5
Закону України “Про громадянство України”).
Усі копії документів засвідчуються за оригіналами в установленому
законодавством порядку.

У рапорті військовослужбовців з числа осіб рядового, сержантського (старшинського)
складу, які проходять військову службу за контрактом та мають вищу освіту за спеціальністю
“Психологія” (або спорідненими спеціальностями), вказується:
військове звання; прізвище, ім’я та по батькові; займана посада; рік, місяць, день народження;
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень; назва військового навчального підрозділу
вищого навчального закладу (Військовий інститут Київського національного університету імені
Тараса Шевченка); обрана освітня програма (спеціальність), мова, форма навчання.
До рапорту військовослужбовців додається:
копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень,
на основі якого здійснюється вступ і додатку до нього;
автобіографія, у якій вказується поштовий індекс, адреса місця проживання та номер телефону, а
також поштовий індекс, адреса військової частини (установи, закладу), де військовослужбовець
проходить службу
копія службової картки;
копія свідоцтва про народження;
копія паспорта (перша та друга сторінки, місце реєстрації);
шість кольорових фотокарток (без головного убору, розміром 3x4 см, які завірені відповідними
посадовими особами військової частини (установи, закладу);
довідка про проходження військової служби (витяг із послужного списку);
копія 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 проходить службу.

Повна інформація щодо правил прийому на сайті mil.univ.kiev.ua. у розділі
“Вступнику”
Телефони для довідок: (044) 521-35-29 (Відбіркова комісія Військового інституту,
корпус механіко-математичного факультету – із 10.07.2018);
(066) 572-79-21 начальник кафедри військової психології та політології;
(044) 521-32-89 (черговий Військового інституту);
(044) 521-35-97 (навчальний відділ Військового інституту).

