
 

Інформування 

студентів вищих навчальних закладів про терміни та порядок приймання заяв і 

проведення конкурсного відбору для проходження військової підготовки 
 

1. Навчання на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу 
Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ" 

 
Навчання здійснюється за військово-обліковими спеціальностями, які 

визначаються Генеральним штабом Збройних Сил України. 
 

Обрана військово-облікова спеціальність повинна відповідати 

напряму підготовки у базовому вищому навчальному закладі !!! 
 

2. Умови прийому 
До конкурсного відбору залучаються: 

 громадяни України, які здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра; 

 громадяни України віком до 40 років, які вже мають освітній ступінь вищої 

освіти не нижче бакалавра. 

До військової підготовки можуть залучатись здобувачі вищої освіти  незалежно 

від форми навчання у вищих навчальних закладах (денна, заочна, вечірня).  

Особи жіночої статі можуть залучатися до військової підготовки за військово-

обліковими спеціальностями для заміщення військових посад згідно з Переліком, 

затвердженим наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412/дск 

(зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 липня 2012 року за 

№ 1191/21502. 

 

Орієнтована вартість навчання – 11200 грн.  

Оплата здійснюється за рік, що семестру або помісячно: 
за рік   – 5600 грн; 
за семестр  – 2800 грн; (4 семестри) 
за місяць  – 700 грн. (4 місяця в семестрі) 
 

3. Порядок проведення відбору кандидатів на навчання  
Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, до 12 березня 

подають заяву на ім'я декана факультету разом із чіткими  ксерокопіями: 

- приписного свідоцтва(рішення ВЛК про придатність до військової служби); 

- ідентифікаційного коду; 

- першої сторінки паспорту громадянина України та сторінки з пропискою. 
Зразок заяви та інша інформація знаходиться у вашому деканаті. 

 
4. Порядок проведення вступних випробувань 

Конкурсний відбір проводиться з 19 березня по 25 травня 2018 року згідно 

розкладу вступних випробувань за наступними критеріями: 

оцінка рівня успішності навчання студента у ВНЗ (Рівень успішності 

навчання оцінюється в балах за результатами складання ним підсумкового 

контролю у ВНЗ за попередні семестри та визначається як середнє арифметичне 

значення всіх отриманих оцінок, переведених у 100-бальну шкалу); 



- придатність студента до військової служби за станом здоров'я (визначається 

на підставі рішення військово - лікарської комісії. Направлення для проходження 

медичного огляду ВЛК видається кафедрою військової підготовки офіцерів запасу 

ВІТВ  НТУ «ХПІ»);  

- професійний психологічний відбір (здійснюється фахівцями-психологами за 

психологічними тестами (HAL, PDT, R).); 

- оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки (тестування 

студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з 

практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання 

тестування складає 10 балів, максимальна кількість балів – 100); 

- оцінка рівня фізичної підготовки студентів (визначається за результатами 

практичного виконання фізичних вправ (підтягування на перекладені, біг на 100 

метрів, біг на 1000 метрів). Для виконання фізичних вправ дається одна спроба.  

Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як "залік" або "незалік". 

Для отримання оцінки “залік” слід набрати суму від 35 до 70 балів та виконати 

нормативи     не нижче ніж 

- підтягування на перекладені  (для юнаків) – 5 разів;  

- комплексна силова вправа (для дівчат) -14 разів; 

- біг на 100 метрів – 16,1 сек (для юнаків); 19,0 сек  (для дівчат); 

- біг на 1000 метрів – 4 хв. 30 сек. (для юнаків); 5 хв. 15 сек. (для дівчат). 

За умови отримання оцінки "незалік" студент з числа кандидатів для 

проходження військової підготовки відраховується. 

 

Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з 

урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного 

огляду, складає рейтинг студента. 
 

5. Порядок зарахування студентів до навчання 

Для проходження військової підготовки зараховуються студенти, які 

мають вищий рейтинг  за результатами конкурсного відбору.  

Для проходження військової підготовки зараховуються студенти, які мають 

вищий рейтинг  за результатами конкурсного відбору.  

Зарахування на бюджетні місця здійснюється на підставі рейтингу. 

Між студентами, які зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу 

протягом одного місяця укладається контракт про військову підготовку студента. 

Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його 

відраховують від проходження військової підготовки. 

На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо 

вони укладуть контракт у визначений термін. 

Навчання на кафедрі військової підготовки ВІТВ НТУ “ХПІ” здійснюється 

протягом 2-х років. Після закінчення першого року навчання протягом 3-х тижнів 

проводяться комплексні практичні заняття. Після закінчення другого року навчання 

студенти військовими комісаріатами призиваються  на навчальні збори протягом 30 

діб. 
6. Апеляції студентів за результатами конкурсного відбору 

Апеляція студента за результатами випробувань повинна подаватися до 

апеляційної комісії в день проведення усного випробування, а з письмового 

випробування - не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за 

випробування. 



Алгоритм дій студентів 

 

 1. Порадитися з батьками про навчання на кафедрі військової підготовки. 

  

2. До 12 березня подати заяву на ім'я декана факультету разом із ксерокопіями:  

- приписного свідоцтва (рішення ВЛК про придатність до військової служби); 

- ідентифікаційного коду; 

- першої сторінки паспорту громадянина України та сторінки з пропискою. 

  

3. 3а наявності обмежень за станом здоров'я, або відсутності відмітки про 

придатність до військової служби:  

       необхідно отримати на кафедрі військової підготовки офіцерів запасу ВІТВ НТУ 

«ХПІ» направлення для проходження військово - лікарської комісії; 

      до дня сдачи екзамену  пройти додатковий медичний огляд військово - 

лікарською комісією районного (міського) військового комісаріату за місцем його 

військового обліку та висновок  військово - лікарської комісії надати до 

приймальної комісії кафедри військової підготовки офіцерів запасу. 

 

4. Згідно розкладу проведення вступних випробувань своєчасно прибути на кафедру 

військової підготовки. При собі мати: 

o паспорт громадянина України; 

o спортивний одяг; 

o ручку. 

 
АДРЕСА ВІТВ НТУ «ХПІ»:  61034, м. Харків – 34, вул. Полтавський шлях, 192, 

кафедра військової підготовки офіцерів запасу. 
Телефон для довідок: 095-016-89-33 (основний), (057) 376-72-74 або                

(057)  372-61-67 на якому просити  2-45. 
Проїзд:  від залізничної станції “Південний вокзал” трамваєм  № 3 до зупинки 

“Вулиця Кашуби”, або  метрополітеном  до станції  “Холодна гора”,  далі  трамваєм  

№ 3  до зупинки   “ Вулиця Кашуби”. 
 

Надання довідок з питань прийому на навчання здійснюється 
щоденно (крім суботи та неділі)  з 9.00 до 14.00 

 

 


