У В А Г А!
Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
здійснює набір на військову підготовку за програмою офіцерів запасу!
ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВСТУПУ:
o на військову підготовку можуть вступати громадяни України, які мають або
здобувають вищу освіту за рівнем не нижче бакалавра (здобувачі вищої
освіти всіх форм навчання, в тому числі 4–6 курсів, випускники закладів
вищої освіти, а також військовослужбовці рядового, сержантського та
старшинського складу після завершення терміну їх першого контракту зі
Збройними Силами);
o проводиться набір на військову підготовку за кошти державного бюджету.
ВІЙСЬКОВЕ ЗВАННЯ ОФІЦЕР А З АПАСУ ДОЗВОЛИТЬ ВАМ:





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 навчання у Харківському національному університеті Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба у порівнянні з військовими факультетами та кафедрами
інших закладів вищої освіти:
o вартість послуги з військової підготовки за кошти фізичних осіб у 2018 році
складала до 13800 грн. за два роки навчання;
o найбільша кількість у місті Харкові військово-облікових спеціальностей офіцерів
запасу дозволяє забезпечити відповідність між військовою підготовкою та
цивільною спеціальністю;
o найбільший обсяг набору в місті Харкові та, відповідно, вища ймовірність вступу;
o відсутність обмежень граничної кількості для вступу осіб жіночої статі;
o вибір дня тижня для занять з військової підготовки за погодженням з кандидатами
на навчання (для здобувачів вищої освіти – з урахуванням розкладу занять за
місцем їх основного навчання);
o можливість проходження військової підготовки як методом “військового дня” один
день на тиждень, так і методом “навчального збору” (протягом чотирьох тижнів
щоденних занять за матеріалом навчального року, з використанням часу зимових
канікул);
o для здобувачів вищої освіти, які успішно опановують навчальну програму
підготовки офіцера запасу та добре навчаються в цивільному закладі вищої освіти
– можливість проходження військової підготовки за індивідуальним графіком;
o зручне розташування місць проведення занять.
Навчальним структурним підрозділом Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, на який покладено здійснення військової підготовки
громадян, є факультет підготовки офіцерів запасу. Факультет розташований за адресою:
м. Харків, вул. Клочківська, 228.

ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ПІДГОТОВКИ
ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
Військово-облікова спеціальність, на яку може зараховуватися кандидат, повинна
відповідати напряму його підготовки у закладі вищої освіти.
До військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за військовообліковими спеціальностями, завдяки їх широкому спектру, можуть бути залучені
здобувачі та випускники закладів вищої освіти практично всіх напрямів цивільної
підготовки за галузями знань.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ У 2019 РОЦІ
Військова підготовка у Харківському національному університеті Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба проводиться за рахунок коштів державного бюджету України, або за
рахунок коштів, які надходять від фізичних чи юридичних осіб.
За рахунок коштів державного бюджету проходять військову підготовку громадяни, які
мають вищий рейтинг за результатами конкурсного відбору та уклали відповідний
контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військової
служби громадянами України у Збройних Силах України після отримання первинного
військового звання офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти.
Військова підготовка, як правило, проводиться протягом одного навчального дня на
тиждень (методом проведення “військового дня”) терміном до двох років навчання. Для
здобувачів вищої освіти вибір дня тижня здійснюється за погодженням з керівництвом
закладу вищої освіти (деканату) за місцем їх основного навчання. Також можливо
проходження військової підготовки у строк від двох до шести тижнів поточного семестру
(навчального року) терміном до двох років навчання, з використанням часу зимових
канікул.
Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи,
комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної
підготовки та тактичної медицини (далі – ПВПП), навчального збору, контрольних заходів.
Після закінчення здобувачами вищої освіти першого року навчання за програмою
підготовки офіцерів запасу проводяться тритижневі комплексні практичні заняття з
вивчення курсу ПВПП.
Комплексні практичні заняття з вивчення курсу ПВПП проводяться на польовій базі
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба за рахунок
часу, відведеного на канікулярну відпустку.
Заключним етапом військової підготовки є навчальний збір, який проводиться у
військових частинах та Харківському національному університеті Повітряних Сил імені
Івана Кожедуба протягом 30 діб у липні місяці і завершується випускним екзаменом та
складанням Військової присяги на вірність Українському народові.
Громадянам, які пройшли повний курс військової підготовки, склали випускний екзамен
і Військову присягу та атестовані до офіцерського складу, за наявності ступеня вищої
освіти не нижче бакалавра, наказом Міністра оборони України присвоюється військове
звання “молодший лейтенант запасу”.

УМОВИ
конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки
офіцерів запасу до Харківського національного університету
Повітряних Сил імені Івана Кожедуба у 2018 році
Військову підготовку на добровільних засадах проходять громадяни України, які мають
або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (здобувачі вищої освіти всіх
форм навчання, в тому числі 4–6 курсів, випускники закладів вищої освіти,
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу після завершення
терміну їх першого контракту зі Збройними Силами), придатні до військової служби за
станом здоров’я та морально-діловими якостями.
Для вступу на військову підготовку громадянин повинен успішно пройти конкурсний
відбір та своєчасно укласти контракт про військову підготовку.
Особи, які виявили бажання проходити військову підготовку, мають подати відповідну
заяву (зразки заяв для завантаження наведені в рубриці ”Корисна інформація”):
o здобувачі вищої освіти – на ім’я декана факультету цивільного закладу вищої
освіти (зразок № 1);
o громадяни, які вже мають рівень вищої освіти не нижче бакалавра – на ім’я декана
факультету підготовки офіцерів запасу (зразок № 2);
o військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу після
завершення терміну їх першого контракту зі Збройними Силами – на ім’я декана
факультету підготовки офіцерів запасу, разом з рапортом на ім’я свого командира
(зразок № 3).
До заяви додаються копії (на окремих аркушах формату А 4):
o паспорту громадянина України (на лицьовому боці аркуша – 1-а та 2-а сторінки, на
зворотному боці – сторінка з пропискою);
o картки фізичної особи – платника податків;
o приписного свідоцтва або військового квитка (для осіб чоловічої статі);
o диплому про вищу освіту та додатку до нього (для громадян, які вже мають ступінь
вищої освіти не нижче бакалавра).
Військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять
військову службу за контрактом до зазначених копій додають:
o витяг з наказу командира (начальника) військової частини про дозвіл на
проходження військової підготовки;
o відомості про підсумки індивідуальної підготовки військовослужбовця за поточний
період навчання, завірені командиром (начальником) військової частини, у якій
вони проходять військову службу.
Усі кандидати на навчання повинні отримати на факультеті підготовки офіцерів запасу
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
направлення на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та пройти її до 31 травня
2019 року. Довідку про результати проходження ВЛК необхідно надати на факультет
підготовки офіцерів запасу.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР НА ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ ВКЛЮЧАЄ
ТАКІ СКЛАДОВІ:
1. ДОПРИЗОВНА ПІДГОТОВКА
З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки проводиться письмове
тестування. На тестування виносяться питання шкільного загальноосвітнього курсу
допризовної підготовки. Максимальна сумарна кількість балів – 100.
Рекомендована література для підготовки до тестування:
o підручник “Захист Вітчизни” (10 та 11 класи);
o Статути Збройних Сил України.
2. ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР
Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає в себе оцінку військової
направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності до
навчання. Індивідуальні психологічні якості кандидата оцінюються як “пройшов
психологічний відбір” або “не пройшов психологічний відбір”.
3. МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ
Медичне обстеження кандидата на навчання за програмою підготовки офіцера запасу
здійснює військово-лікарська комісія військкомату, в якому він знаходиться на військовому
обліку (для осіб жіночої статі – військкомату за місцем проживання).
Направлення на проходження військово-лікарської комісії кандидат має отримати на
факультеті підготовки офіцерів запасу (телефон для довідок: 057 773 03 95).
Військовослужбовці проходять медичний огляд військово-лікарськими комісіями за
місцем служби встановленим порядком.
4. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА
Перевірка рівня фізичної підготовленості проводиться після медичного обстеження.
Оцінка рівня фізичної підготовленості визначається за результатами практичного
виконання 3-х фізичних вправ відповідно до нормативів, установлених Міністерством
оборони України:
o біг на 1000 метрів – тестування витривалості;
o біг на 100 метрів – тестування спритності;
o підтягування на перекладині (для юнаків) або комплексна силова вправа (для
дівчат) – тестування сили.
Усі вправи приймаються в один день. Для виконання вправ дається одна спроба.
Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.
Результат випробування – “залік” або “незалік”.
5. СЕРЕДНІЙ БАЛ НАВЧАННЯ
Для розрахунку середнього балу навчання беруться екзаменаційні оцінки (без заліків
та диференційованих заліків) за 100-бальною системою:
o для здобувача вищої освіти – за семестри навчання, що передують вступним
випробуванням;
o для особи, яка вже має ступінь вищої освіти не нижче бакалавра – згідно з
додатком до диплому про вищу освіту.
Середній бал (СБ) вираховується як сума цих оцінок, поділена на їх кількість:
СБ = (O1 + O2 + … + ON) / N

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ ТА СКЛАДАННЯ
КОНКУРСНОГО СПИСКУ
Сума балів, отримана кандидатом на вступ за результатами випробувань, з
урахуванням результатів перевірки індивідуальних психологічних якостей та медичного
огляду, складає рейтинг кандидата. Рейтинговий бал включає в себе:
середній бал навчання (СБ) + бали з допризовної підготовки = рейтинговий бал
(максимально: 100 + 100 = 200 балів).
Відповідно до рейтингу складається конкурсний список.
ПРИ ЗАРАХУВАННІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ПЕРЕВАГА НАДАЄТЬСЯ членам сімей учасників бойових дій, безпосередніх учасників
антитерористичної операції, військовослужбовців, а також тим, хто належать до пільгових
категорій, та особам, які мають бажання та готові після закінчення закладу вищої освіти
за наказом Міністра оборони України проходити військову службу на посадах
офіцерського складу.
Громадяни, які за результатами конкурсного відбору рекомендовані до зарахування
на військову підготовку, повинні у місячний термін укласти відповідний контракт
про військову підготовку за програмою офіцера запасу.
Адреса розташування відбіркової комісії:
м. Харків, вул. Клочківська, 228 (перехрестя з вул. Тобольською).
Телефон: (057) 773-03-95.
Факс: (057) 340-21-73.
Електронна адреса: hups.fpozk@ukr.net
Поштова адреса для листів: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79,
Факультет підготовки офіцерів запасу
Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

