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ВВ  ІІННССТТИИТТУУТТІІ    

ЗЗДДІІЙЙССННЮЮЄЄТТЬЬССЯЯ  ППІІДДГГООТТООВВККАА   офіцерів-фахівців із вищою освітою за спеціальністю 
“ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА” з отриманням 

ступеня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
“Експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння”.  

 
Професійне призначення випускника: проходження служби 

на первинних посадах командира ремонтного взводу, заступника 
командира роти з озброєння, помічника начальника бронетанкової 
служби військової частини. 

Перелік конкурсних предметів доступний за посиланням 
QR коду або на офіційному сайті. 

ВВІІЙЙССЬЬККООВВИИЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ  ТТААННККООВВИИХХ  ВВІІЙЙССЬЬКК    

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННООГГОО  ТТЕЕХХННІІЧЧННООГГОО  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТУУ  ““ХХААРРККІІВВССЬЬККИИЙЙ  ППООЛЛІІТТЕЕХХННІІЧЧННИИЙЙ  ІІННССТТИИТТУУТТ””  
 

 офіцерів-фахівців із вищою освітою за спеціальністю 
“ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬК (СИЛ)”  з отриманням ступеня вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою “Радіаційний, 
хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ”.         

Професійне призначення випускника: проходження служби  
на первинних посадах командира взводу (лабораторії) РХБ захисту, 
командира взводу РХБ розвідки, командира димового взводу, 
командира взводу спеціальної обробки, командира вогнеметного 
взводу, начальника розрахунково-аналітичної групи. 

Перелік конкурсних предметів доступний за посиланням 
QR коду або на офіційному сайті. 

Поштова адреса:  61098, м. Харків – 98, вул. Полтавський шлях, 192. 
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Контактні телефони: (057)-372-40-12, (057)-372-61-67 ((ддооддааттккооввиийй  33--0033,,  22--4433)) ––  ммііжжммііссььккиийй  ((ффаакксс)),,  

Приймальна комісія:  093-000-72-28  

ППІІССЛЛЯЯ  ЗЗААККІІННЧЧЕЕННННЯЯ  ІІННССТТИИТТУУТТУУ  випускники розподіляються для проходження служби на первинних посадах до частин і підрозділів, зокрема: Сухопутних військ, Сил 

спеціальних операцій, Військово-Морських Сил (в т.ч. і морської піхоти), Десантно-штурмових військ Збройних Сил України та їх спеціальних служб, Державної спеціальної служби 
транспорту Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій. 

ДДОО  ІІННССТТИИТТУУТТУУ  ЗЗАА  ССХХЕЕММООЮЮ  ННААВВЧЧААННННЯЯ    ““ККУУРРССААННТТ””    ННАА  ІІ--ЙЙ  ККУУРРСС  

ППРРИИЙЙММААЮЮТТЬЬССЯЯ::  
 абітурієнти, що здобули повну загальну середню освіту; 
 особи із числа цивільної молоді та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, в тому числі  

ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання; 
 військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які не мають військових 

звань офіцерського складу, віком до 30 років. 
 

Випускникам присвоюється військове звання “лейтенант” та видається диплом 
Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.  

ППЕЕРРЕЕВВААГГИИ  ННААВВЧЧААННННЯЯ  ВВ  ІІННССТТИИТТУУТТІІ::  
  

 здобуття якісної освіти та престижного диплому; 
 соціальні гарантії згідно з діючим законодавством України; 
 безкоштовні: житло, обмундирування, харчування, грошове і медичне забезпечення; 
 безкоштовне курсове навчання як водіїв автотранспортних засобів категорії “С”; 
 гарантоване місце для проходження військової служби на офіцерських 

посадах у Збройних Силах України, інших силових структурах України.  
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