МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ
імені ІВАНА КОЖЕДУБА

ДОВІДНИК АБІТУРІЄНТА ЩОДО ВСТУПУ В
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
імені ІВАНА КОЖЕДУБА
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Адреса університету:
61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79
Харківський національний університет Повітряних Сил
імені Івана Кожедуба
Веб-сайт:
www.hups.mil.gov.ua
Електронна адреса:
info@hups.mil.gov.ua
Приймальна комісія:
Телефони для довідок:
+38 (057) 704-96-93
+38 (095) 943-53-55
Електронна пошта:
prcom_hups@ukr.net
Приймальна комісія працює:
щоденно з 900 до 1700;
обідня перерва з 1300 до 1400;
субота, неділя – вихідні дні.
Електронний варіант Правил прийому до університету:
http://www.hups.mil.gov.ua/pravila-prijomu/
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ХАРКІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ СИЛ
імені ІВАНА КОЖЕДУБА
Провідний вищий навчальний заклад який, готує
кваліфікованих військових і цивільних фахівців за
широким спектром високотехнологічних та наукоємних
спеціальностей,
проводить
фундаментальні
та
прикладні наукові дослідження.
ФАКУЛЬТЕТИ ПІДГОТОВКИ:
- Льотний;
- Інженерно-авіаційний;
- Зенітних ракетних військ;
- Автоматизованих систем управління та
наземного забезпечення польотів авіації;
- Радіотехнічних військ протиповітряної оборони;
- Протиповітряної оборони Сухопутних військ;
- Післядипломної освіти;
- Підготовки офіцерів запасу;
- Військовий коледж сержантського складу;
- Інститут цивільної авіації.
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Освітній процес в університеті будується виходячи
із завдань, визначених Національною доктриною освіти
в Україні і спрямований на підготовку кваліфікованих
фахівців відповідного рівня і профілю, компетентних,
відповідальних, вільно володіючи своєю професією і
орієнтованих в суміжних областях діяльності, здатних
до ефективної роботи за фахом на рівні світових
стандартів, готових до постійного професійного росту.
В університеті створені необхідні умови для
відпочинку і культурного розвитку військовослужбовців
та членів їх сімей.
Спортивно–масова
робота
в
Харківському
національному університеті Повітряних Сил імені Івана
Кожедуба
спрямована
на
залучення
військовослужбовців та членів їх сімей до регулярних
занять військово–прикладними і масовими видами
спорту, підвищення рівня спортивної майстерності і
фізичної підготовленості, виконання вправ Військово–
спортивного комплексу та організацію змістовного
дозвілля військовослужбовців.
Культурно-виховна та просвітницька робота в
університеті здійснюється з метою пропаганди
духовної та культурної спадщини українського народу,
кращих
світових
творів
музично-театрального,
декоративно-прикладного мистецтва, виховання у
військовослужбовців
університету,
позитивного
ставлення до військової служби, якісної організації
дозвілля військовослужбовців та членів їх сімей.
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ЛЬОТНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Здійснює підготовку військових
фахівців за ступенями вищої освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 1,7 роки навчання.
Галузь знань: “Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону”
спеціальність: “Військове управління
(за видами ЗСУ)”
спеціалізації:
 льотна експлуатація та бойове застосування
літаків;
 льотна експлуатація та бойове застосування
вертольотів;
 навігація та бойове застосування літальних
апаратів;
 бойове управління польотами авіації.
спеціальність: “Забезпечення військ (сил)”
спеціалізація:
 виховна та соціально-психологічна робота у
підрозділах, на кораблях (за видами Збройних
Сил.
Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика або Історія України;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021року).
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Факультет здійснює підготовку
офіцерів на посади:
льотчик;
льотчик-інструктор;
старший льотчик;
помічник командира екіпажу (корабля);
льотчик-штурман;
льотчик-оператор;
помічник штурмана екіпажу (другий штурман,
штурман  оператор);
штурман екіпажу;
офіцер бойового управління командного пункту;
штурман наведення пункту наведення авіації;
помічник керівника польотів - керівник зони
посадки;
передовий авіаційний навідник;
заступник командира підрозділу (рота та їй
рівного підрозділу) з МПЗ;
психолог військової частини;
політолог військової частини;
заступник командира батальйону (дивізіону) з
МПЗ;
офіцер відділення МПЗ військової частини
(з’єднання).
Телефони для довідок:
+38(095) 426-45-77; +38(097) 871-93-98.
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ІНЖЕНЕРНО-АВІАЦІЙНИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
Здійснює підготовку військових
фахівців за ступенями вищої
освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 1,5 роки навчання.
Галузь знань: “Електроніка та телекомунікації ”
спеціальність: “Авіоніка”
спеціалізації:
 радіоелектронне обладнання літаків, вертольотів
та ракет;
 комплекси повітряної розвідки;
 безпілотні авіаційні комплекси оперативнотактичного, оперативного та стратегічного класу;
 авіаційне обладнання.
Галузь знань: “Транспорт”
спеціальність: “Авіаційний транспорт”
спеціалізації:
 військові літаки, вертольоти та авіадвигуни;
 авіаційне озброєння;
 технології
та
технологічне
обладнання
аеропортів.
Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021року).
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Факультет здійснює підготовку
офіцерів на посади:
бортовий авіаційний технік;
старший технік обслуги обслуговування;
старший авіаційний технік інженерно-авіаційної
служби авіаційної ескадрильї;
старший авіаційний технік групи регламенту та
ремонту техніко-експлуатаційної частини
авіаційної техніки;
начальник групи регламенту та ремонту технікоексплуатаційної частини авіаційної техніки;
начальник обслуги обслуговування авіаційного
озброєння;
начальник (заступник начальника) технікоексплуатаційної частини;
начальник лабораторії пункту збору та обробки
інформації центру обробки розвідувальної
інформації;
начальник лабораторії групи збору та обробки
інформації оптико електронної розвідки центру
обробки розвідувальної Інформації;
старший технік обслуги обслуговування засобів
розвідки інженерно-авіаційної служби авіаційної
ескадрильї;
командир технічного (електрогазового) взводу
технічної роти батальйону аеродромнотехнічного забезпечення.
Телефони для довідок:
+38(067) 464-85-30; +38(067) 833-67-79;
+38(066) 135-20-46.
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ФАКУЛЬТЕТ ЗЕНІТНИХ
РАКЕТНИХ ВІЙСЬК
Здійснює підготовку військових
фахівців за ступенями вищої освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 1,5 роки навчання.
Галузь знань: “ Електроніка та телекомунікації ”
спеціальність: “ Телекомунікації та радіотехніка ”
спеціалізації:
 зенітні ракетні комплекси та системи малої
дальності;
 зенітні ракетні комплекси та системи середньої
дальності;
 радіоелектронні
засоби
інформаційного
забезпечення і управління зенітними ракетними
комплексами та системами Повітряних Сил.
Галузь знань: “ Електрична інженерія ”
спеціальність: “Електроенергетика, електротехніка
та електромеханіка ”
спеціалізація:
 Електротехнічні системи військового
призначення.
Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021року).
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Факультет здійснює підготовку фахівців для
зенітних ракетних військ (ЗРВ) Повітряних Сил
Збройних Сил України на посади молодшого
офіцерського складу ЗРК, С - 300, Бук-М1, С - 125.
Посади призначення:
 інженер відділення бойового управління;
 офіцер
наведення
відділення
бойового
управління;
 начальник
обслуги
відділення
бойового
управління;
 начальник обслуги відділення радіолокаційної
розвідки;
 начальник обслуги відділення приймальнопередавальних пристроїв;
 командир стартового взводу;
 начальник обслуги самохідної вогневої установки;
 начальник обслуги пуско-заряджаючої установки;
 начальник відділення енергозабезпечення.
Телефони для довідок:
+38 (066) 156-39-53
+38 (066) 609-35-31
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ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИЗОВАНИХ
СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ТА
НАЗЕМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПОЛЬОТІВ АВІАЦІЇ
Здійснює підготовку військових фахівців за ступенями
вищої освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 1,5 роки навчання.
Галузь знань: “Інформаційні технології ”
спеціальність: “ Комп'ютерна інженерія ”
спеціалізація:
 Адміністрування
інформаційнотелекомунікаційних
систем
автоматизованих
систем управління авіацією та протиповітряною
обороною.
Галузь знань: “Автоматизація та приладобудування ”
спеціальність: “ Автоматизація та комп‘ютерноінтегровані технології ”
спеціалізація:
 Комплекси та засоби автоматизації управління
автоматизованої системи управління авіацією та
протиповітряною обороною.
Галузь знань: “Електроніка та телекомунікації”
спеціальність: “Телекомунікації та радіотехніка”
спеціалізації:
 радіоелектронні системи забезпечення польотів
авіації;
 радіоелектронні системи та засоби командних
пунктів Повітряних Сил.
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Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021 року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021 року).










Факультет здійснює підготовку
офіцерів на посади:
Начальник групи адміністрування інформаційнотелекомунікаційних систем;
Інженер відділення експлуатації АСУ;
Начальник групи радіонавігації та посадки літаків;
Начальник радіотехнічної системи ближньої та
дальньої навігації;
Начальник радіоцентру;
Начальник
відділення
інформаційнотелекомунікаційного вузла;
Командир взводу зв’язку (радіозв’язку).
Начальник
зміни
радіолокаційної
системи
посадки.
Телефон для довідок:
+38(097) 126-04-63, +38(050) 325-20-40
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ФАКУЛЬТЕТ
РАДІОТЕХНІЧНИХ ВІЙСЬК
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
ОБОРОНИ
Здійснює підготовку військових
фахівців за ступенями вищої освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 1,5 роки навчання.
Галузь знань: “ Електроніка та телекомунікації ”
спеціальність: “ Телекомунікації та радіотехніка ”
спеціалізація:
 радіолокаційні
засоби
забезпечення військ (сил).

інформаційного

Галузь знань: “Автоматизація та
приладобудування ”
Спеціальність: “Метрологія та інформаційно вимірювальна техніка ”
спеціалізація:
 метрологічне забезпечення військ (сил).
Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021року).
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Факультет здійснює підготовку
офіцерів на посади:
Начальник РЛС;
Начальник зміни РЛС;
Командир окремого радіолокаційного взводу;
Оперативний
черговий
командного
пункту
підрозділу
(помічник
начальника
пункту
управління);
Начальник служби метрології та стандартизації
військової частини;
Інженер відділу бази вимірювальної техніки;
Інженер відділу бази вимірювальної техніки;
Телефон для довідок:
+38 (067) 570-06-84
+38 (066) 705-50-13
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ФАКУЛЬТЕТ
ПРОТИПОВІТРЯНОЇ
ОБОРОНИ
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

Здійснює підготовку військових фахівців за ступенями
вищої освіти:
“бакалавр” – 4 роки навчання;
“магістр” – 2 роки навчання.
Галузь знань: “Воєнні науки, національна безпека,
безпека державного кордону”
спеціальність: “Військове управління (СВ)”
спеціалізація:
 управління діями підрозділів військ
протиповітряної оборони Сухопутних військ.
спеціальність: “Озброєння та військова техніка”
спеціалізація:
 Комплекси та системи зенітного озброєння
Сухопутних військ;

Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий: Українська мова;
профільний: Математика або Історія України;
додатковий: Фізика або Географія або Біологія або
Хімія (2018, 2019, 2020, 2021року), або
Іноземна мова (2019, 2020, 2021року).
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Факультет здійснює підготовку
офіцерів на посади:
Командир взводу радіолокаційної розвідки та
управління;
Командир зенітного ракетно-артилерійського
взводу;
Начальник обслуги зенітного ракетного полку;
Інженер групи регламенту та ремонту зенітноракетних комплексів.
Телефони для довідок:
+38 (067) 728-54-67
+38 (095) 181-33-36
+38 (063) 164-52-11
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ФАКУЛЬТЕТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Здійснює підготовку фахівців за
ступенем вищої освіти:
“бакалавр” – 4 років навчання;
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
Військовослужбовців
військової
служби
за
контрактом, які не мають офіцерських звань.
Спеціальності:
-“Метрологія та інформаційно-вимірювальні
техніка”;
-“Електроенергетика,
електротехніка
та
електромеханіка”;
-“Телекомунікації та радіотехніка”;
-“Інженерія програмного забезпечення”.
Вступні випробування для вступу:
обов'язковий:
Українська мова;
профільний:
Математика;
додатковий:
Іноземна мова
Телефон для довідок:
+38 (067) 545-88-52.
+38 (063) 754-85-80;

17

ІНСТИТУТ ЦІВІЛЬНОЇ
АВІАЦІЇ
Інститут
проводить підготовку
цивільної молоді за ступенями
вищої освіти “бакалавра” та
“магістра” за кошти фізичних та
юридичних
осіб.
Факультет
проводить підготовку іноземних
громадян та осіб без громадянства за всіма
спеціальностями.
Термін навчання становить:
денна: бакалавр – 4 роки; магістр – 1,5 роки.
заочна: бакалавр – 4,5 роки; магістр – 1,5 роки.
Спеціальності:

Сертифікати ЗНО:

- Комп’ютерна інженерія;
- Інженерія програмного
забезпечення;
- Телекомунікації та
радіотехніка;
- Авіоніка;
- Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка;
- Метрологія та
інформаційновимірювальна техніка.
- Авіаційний транспорт
(обслуговування повітряних
суден);

- Авіаційний транспорт
(льотна експлуатація
повітряних суден).
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Українська мова
(обов’язковий);
Математика
(профільний);
Історія України або
іноземна мова, або
біологія, або географія,
або фізика, або хімія
(додатковий).
Українська мова
(обов’язковий);
Математика
(профільний);
Фізика або іноземна мова
(додатковий).

На навчання для здобуття ступеня магістра за
рахунок
коштів
фізичних
(юридичних)
осіб
приймаються особи, які здобули ступень бакалавра,
магістра
або
освітньо-кваліфікаційний
рівень
спеціаліста та за результатами Єдиного вступного
іспиту з іноземної мови і фахового вступного
випробування.
Інститут приймає на другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання за рахунок коштів
фізичних (юридичних) осіб) осіб, які здобули освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на
визначену кількість місць для здобуття освітнього
ступеня бакалавра за результатами двох сертифікатів
ЗНО (перший – українська мова; другий – на вибір) та
фахового вступного випробування.
По закінченню Інституту випускники отримують
диплом
державного
зразка.
Студенти
мають
можливість пройти підготовку за програмою офіцерів
запасу та отримати військове звання «молодший
лейтенант». Це надає можливість продовжити
військову службу за контрактом.
Бази працевлаштування
 авіакомпанії та авіапідприємства;
 організації з розробки та виробництва
комп’ютерної техніки, радіозв’язку, телебачення;
 науково-дослідні інститути та КБ.
Тел./факс:

Контактні телефони
+38(057) 773-03-94, +38(057) 340-23-96
+38(097) 610-05-70, +38(099) 303-45-44.

E-mail:

fits_stud@ukr.net
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ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ
СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ
Харківського національного
університету Повітряних
Сил ім. І.Кожедуба
Здійснює підготовку військових
фахівців за галузями знань за
освітньо-кваліфікаційним ступеннем: “фаховий
молодший бакалавр”- 2 роки.

Спеціальності та спеціалізації підготовки:
“Науки про Землю”
 Метеорологічні
спостереження
у
військах;
“Телекомунікації та радіотехніка”
 Комплекси та засоби автоматизації
автоматизованої системи управління
авіацією протиповітряною обороною;
 Експлуатація
наземних
засобів
радіоелектронного та інформаційного
забезпечення польотів авіації;
“Авіоніка”
 Експлуатація авіаційного обладнання
військових літаків та вертольотів;
 Експлуатація
радіоелектронного
обладнання літаків, вертольотів і
авіаційних ракет;
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“Озброєння та військова техніка”
 Експлуатація систем і помплексів
зенітного
озброєння
Сухопутних
військ;
“Авіаційний транспорт”
 Авіаційне озброєння;
 Технічне обслуговування військових
літаків, вертольотів та авіадвигунів.
Сертифікати ЗНО для вступу:
обов'язковий - Українська мова;
профільний - Математика або Фізика або Історія
України або Іноземна мова.
Випускники коледжу призначаються на посади, які
пов'язані
з
експлуатацією
повітряних
суден,
устаткування повітряних суден та експлуатації
наземних засобів радіоелектронного забезпечення
польотів.
Випускники коледжу мають можливість поступати
на 3 курс університету за спорідненою спеціальністю
підготовки за умови успішного складання фахового
вступного випробування.
Телефони для довідок:
+38 (067) 574-77-80;
+38 (063) 951-50-87.
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ПЕРЕЛІК
документів навчальної справи кандидата
Для оформлення особової справи кандидата на
навчання за державним замовленням вступники з числа
осіб, які не є військовослужбовцями подають заяву до
військового комісаріату за місцем проживання (з 01 січня по
01 червня року вступу), військовослужбовці виконують
рапорт по команді (з 01 лютого по 01 квітня року вступу).
У заяві (рапорті) вказується:
військове звання(для військовослужбовців);
прізвище, ім'я, по батькові;
займана посада (для військовослужбовців);
рік, місяць і день народження;
освіта;
обраний напрям підготовки;
форма навчання – денна (або заочна для
військовослужбовців);
перелік конкурсних предметів, з яких вступник
зареєструвався для проходження зовнішнього незалежного
оцінювання (якщо така реєстрація була);
адреса місця проживання, контактний номер
телефону.
До заяви (рапорту) додається:
Копія документа державного зразка про раніше
здобутий освітній освітньо-кваліфікаційний рівень та
додатка до нього;
Автобіографія, в якій вказується поштовий індекс,
адреса місця проживання та номер телефону, а також
поштовий індекс та адреса військової частини, де
військовослужбовець проходить службу;
Характеристика з останнього місця навчання
(служби);
Картка професійного відбору;
Копія службової картки (для військовослужбовців);
Витяг з послужного списку(для військовослужбовців);
Копія контракту про проходження військової служби
(для військовослужбовців);
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Копія свідоцтва про народження;
Копія паспорта (1-а, 2-а сторінки та місце реєстрації);
Посвідчення про приписку (військовій квиток);
Чотири кольорових фотокарток (без головного убору,
розміром 3x4 см);
Копії документів, які встановлюють право на пільги
відповідно до чинного законодавства та вказані в Правилах
прийому;
Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
Довідка про відсутність судимості;
Два поштових конверти з марками.
Медичні документи:
Картка медичного огляду кандидата на навчання у
ВВНЗ (додаток 12 до Положення про військово-лікарську
експертизу в ЗС України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 14 серпня 2008 року № 402 (зі
змінами) та кандидати на навчання у ВВНЗ, які бажають
навчатися за
льотними спеціальностями та за
спеціальністю оператор УПР додатково надають картку
медичного огляду лікарсько-льотною комісією (додаток 4
до Положення про лікарсько-льотну експертизу в
державній авіації України, затвердженого наказом Міністра
оборони України від 20 листопада 2017 № 602);
Сертифікат про проходження профілактичного
наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України №
140/о);
Довідка
про
проведення
попереднього
та
періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ
України № 122-2/о);
Довідки
з
протитуберкульозного
та
шкірновенерологічного диспансерів (кабінетів);
Результати проведених медичних досліджень;
Кандидати з числа цивільних осіб додатково
направляють оригінал медичної картки амбулаторного
хворого (форма МОЗ України № 025);
Військовослужбовці додатково направляють медичну
книжку встановленого зразка та медичну характеристики.
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