
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Кафедра військової підготовки (далі – КВП) Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського проводить у 2020 році набір 

громадян України на військову підготовку за програмою підготовки офіцерів 

запасу для забезпечення Збройних Сил України та інших військових 

формувань необхідною кількістю військово-навчених громадян для 

виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби в 

військовому резерві Збройних Сил України, а також забезпечення реалізації 

права громадян на рівні можливості в виборі професії шляхом здобуття 

додаткових знань. 

Відповідно до вимог Порядку проведення військової підготовки 

громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48, 

Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за 

програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом Міністерства 

оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14 грудня 2015 

року № 719/1289, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 грудня 

2015 року за № 1678/28123 (зі змінами, внесеними згідно з Наказом 

Міністерства оборони України № 316/833 від 18 червня 2019 року), військова 

підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного 

навчального дня на тиждень (методом проведення “військового дня”) 

строком до двох років навчання. 

Задля всебічного та гармонійного виховання студентів, формування у 

них патріотичних, морально-психологічних та військово-професійних 

якостей, виховання почуття обов’язку та готовності до захисту Вітчизни 

просимо Вас розмістити на Вашому електронному ресурсі інформацію про 

КВП (презентацію) та посилання, за якими можна отримати додаткову 

інформацію про проходження військової підготовки в університеті:  

https://nuou.org.ua/osvita/studentam, 

https://www.facebook.com/kafedraviiskovoyi, 

https://www.іnstagram.com/kafedraviiskovoyi, kafedraviiskovoyi@ukr.net  або за 

тел. 271-09-72, 271-09-71. 

Цінуємо нашу сумісну діяльність. Вдячні за співпрацю! 

 

Начальник 

кафедри військової підготовки 

полковник                                                                                    Євген КАМАЛОВ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0767-19#n2
https://nuou.org.ua/osvita/studentam
https://www.facebook.com/kafedraviiskovoyi
https://www.іnstagram.com/kafedraviiskovoyi


Декану факультету _________________________________ 

__________________________________________________ 

                                                                                                          (назва факультету або інституту)                                                            

__________________________________________________ 
                                                       (прізвище та ініціали декана факультету в давальному відмінку) 

______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВА 

 
Я,______________________________________________________________ 

                                                                (прізвище, ім'я, по батькові) 

студент ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                           (курс, назва факультету, № групи) 

_____________________________________________________________________________________________ 

прошу допустити мене до проходження конкурсного відбору на військову 

підготовку за програмою  підготовки офіцерів запасу до Національного 

університету оборони України ім. Івана Черняховського на контрактній 

основі. 

Громадянин(ка) України. За станом здоров’я придатний(на) до 

проходження військової служби. Службу в Збройних силах не проходив(ла) 

(або проходив(ла) у період з ____по_______________________________ 

______________________________________________________________). 
   (військова частина, військова посада, військове звання 

Зобов’язуюсь виконувати вимоги, які висуваються до студентів на період 

проходження військової підготовки, та умови договору (контракту). Надаю 

згоду на використання моїх персональних даних уповноваженим 

університетом на те особам. 

   

 

 

 

 

   

__________                                                          _________________________ 
       (дата)                      (підпис, прізвище ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2см 

 

                                                                                                                                  (ЗРАЗОК) 

1,5см 

 

Автобіографія   
 

Я, Потапов Сергій Григорович, народився 24 квітня 2000 року в місті 

Києві, українець. 

У 2007 році вступив до першого класу середньої загальноосвітньої школи 

№ 227 міста Києва.  

У 2018 році закінчив 11 класів СЗШ № 227 міста Києва. 

У 2018 році вступив до Київського національного торговельно – 

економічного університету (КНТЕУ) на перший курс (вказати курс) факультету 

фінансів та банківської справи (ФФБС), де навчаюсь на теперішній час.  
 

Майбутня спеціальність: „Банківська справа ”. 

У лавах Збройних сил України службу не проходив (або проходив де, в  

3см   який час). 

Іноземною мовою володію(не володію): англійська, німецька (вказати 

рівень: читання і переклад зі словником, середній, досконалий). 

Сімейний стан - неодружений (одружений), незаміжня (заміжня). 

Дружина - Потапова (Лорак)  Анна  Олександрівна  2000 року 

народження, українка, домогосподарка (або де навчається, працює). Проживає 

за адресою: індекс, м. Київ, вулиця Наливайка, буд. 14 а, кв. 51. Зареєстрована 

за адресою: індекс, м. Київ, вулиця Антонова буд. 4 кв. 5. 

Син (дочка)...................... .  

Мої найближчі родичі: 

Батько - Потапов Григорій Миколайович, 1970 року народження. 

Народився в м. Луцьк, українець. Працює вчителем фізичного виховання 

молодших класів в ЗОШ №5 м. Києва (повна назва установи, посада).  

Проживає за адресою: 02334, м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18 а, кв. 151, тел. 

дом. 4524805, моб. тел. 80674562255.Зареєстрований за адресою:02334, м. Київ, 

вул. Наливайка, буд. 18а, кв.151, тел. дом. 4524805, моб. тел. 80674562255. 

Мати - Потапова (Куліда) Людмила Михайлівна, 1972 року народження. 

Народилася в м. Києві, українка. Працює касиром в Київському коледжі легкої 

промисловості. Проживає за адресою: індекс,  

м. Київ, вул. Наливайка, буд. 18а, кв. 151, тел.дом. 4524805, моб. тел. 

80674562256. Зареєстрована за адресою: 02334, м. Київ, вул. Наливайка, буд. 

18 а, кв. 151, тел. дом. 4524805, моб. тел. 80674562256. 

Сестра (Брат).......................... 

Я, та мої найближчі родичі під судом та слідством не перебували. 

На теперішній час я проживаю за адресою: індекс, місто Київ, вул. Наливайка, 

буд. 18 а, кв.151, тел. дом. 4524805, моб. тел. 80675550075. Зареєстрований за 

адресою: 01103, м. Київ, вулиця Серафімовича, буд. 2/32 кв. 55. 

На військовому обліку перебуваю у Солом’янському РВК м. Києва. 

10 лютого 2020 року                          підпис          (прізвище, ініціали) 
** - якщо інформація не вміщається на 1 сторінці аркуша, то продовження пишеться на 

наступній. 
 

автобіографія пишеться власноруч, чорною пастою 
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