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на базі 

ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ПОВІТРЯНИХ СИЛ  

імені Івана Кожедуба  
(ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ )  

 

ЗДІЙСНЮЄ НАБІР 2021 РОКУ 

НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ЗА ПРОГРАМОЮ 

ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ 

РОЗШИРЕННЯ  МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ ВСТУПУ : 

 на військову підготовку можуть вступати громадяни України, 
які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не 
нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання, в тому числі 3–6 
курсів, випускники ВНЗ тощо); 

 збільшено граничний вік для вступників – до 40 років 

ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕРА ЗАПАСУ ДОЗВОЛИТЬ: 
 служити на умовах контракту на посадах офіцерського складу 

Збройних Сил України, структур Міністерства внутрішніх справ, 
Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, 
Державної прикордонної служби, Державної фіскальної служби; 

 працювати в органах державної влади та управління;  

 зробити більш успішну кар’єру за цивільною спеціальністю. 

ПЕРЕВАГИ ВСТУПУ: 
 вартість послуги з військової підготовки за кошти фізичних осіб (два 

роки навчання, оплата посеместрово, 4500 грн. за семестр); 

 військово-облікові спеціальності, за якими проходить підготовка 
офіцерів запасу в ХУПС, не орієнтовані на застосування 
у громадянських конфліктах всередині держави; 

 відсутність обмежень кількості для вступу студентів-дівчат. 

 ПОРЯДОК ВСТУПУ НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ  
 
1. Подати заяву на ім’я декана факультету цивільного ВНЗ, до якої 

додати копії: 
 паспорта громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 
сторінки 1-2; на зворотному боці – прописка); 
 картки фізичної особи – платника податків; 
 приписного свідоцтва (для юнаків). 

2. Отримати направлення на проходження військово-лікарської 

комісії.  

3. Пройти конкурсний відбір, який включає випробування: 
 допризовна підготовка; 
 професійно-психологічний відбір; 
 фізична підготовка. 

4. Укласти контракт про військову підготовку. 

 

ПРИСВОЄННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗВАННЯ  

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. 

 

Відповідальна особа – Прилипко Вікторія Михайлівна 

 

Довідки за телефоном: (067) 707-99-11  

кафедра «Теорії, історії держави та права» КрНУ, 

ауд. 1302 

1 корпус, 3 поверх 
 

 


