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Генеральний штаб Збройних Сил України. 

Об’єднаний оперативний штаб: 

− командування Сухопутних військ; 

− командування Повітряних Сил; 

− командування Військово-морських Сил; 

− командування сил спеціальних операцій; 

− командування десантно-штурмових військ; 

− командування сил логістики; 

− командування медичних сил. 
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Завдання Збройних Сил України 
 

Збройні Сили України – військове формування, на яке відповідно до 

Конституції України покладаються завдання з оборони України, захист її 

суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності [4].  

Збройні сили України забезпечують стримування збройної агресії 

проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та 

підводного простору у межах територіального моря України, а також беруть 

участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом [4].  

З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних сил України 

відповідно до закону можуть залучатися до здійснення заходів правового 

режиму воєнного і надзвичайного стану, боротьби з тероризмом і піратством, 

посилення охорони  державного кордону, суверенних прав України в її 

виключній (морській) економічній зоні і континентального шельфу України 

та їх правового оформлення, протидії незаконним перевезенням зброї, 

наркотичних засобів та психотропних речовин, ліквідації надзвичайних 

ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової 

допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному 

військовому співробітництві, міжнародних антитерористичних, 

антипіратських та інших міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки на підставі міжнародних договорів України та в порядку і на умовах, 

визначених законодавством України [4]. 

 

Військова освіта в Україні 

Складовою частиною загальнодержавної системи освіти є військова 

освіта, система якої побудована на основі принципів доступності, 

неперервності та наступності ступеневого навчання військових фахівців з 

урахуванням специфіки їх військової служби [1]. 

Система військової освіти складається з органів управління та мережі 

вищих військових навчальних закладів (далі – ВВНЗ), військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти (далі – ВНП ЗВО) і військових ліцеїв [1]. 

Загальне керівництво системою військової освіти здійснює 

Департамент військової освіти і науки Міністерства оборони України [1]. 

Освітню діяльність провадять 2 університети, 4 академії, 6 військових 

інститутів, 3 військові коледжі сержантського складу, 1 відділення військової 

підготовки, 33 кафедри військової підготовки, 10 кафедр медицини 

катастроф та військової медицини, 3 військові ліцеї [1]. 

Курсанти та слухачі здобувають вищу освіту за державним 

замовленням у двадцять одній цивільній галузі знань, за 33 ліцензованими 

спеціальностями та 69 спеціалізаціями [1]. 

Освітня діяльність у ВВНЗ, ВНП ЗВО та військових ліцеях 

здійснюється відповідно до вимог національного законодавства, 

європейських стандартів та стандартів НАТО щодо забезпечення якості 

освіти [1]. 
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Протягом навчання здобувачі мають змогу поглиблено вивчати 

іноземну мову та навчатися у провідних військових навчальних закладах 

НАТО та держав – членів Організації Північноатлантичного договору [1]. 

Після завершення навчання кожен випускник, отримавши офіцерське 

(сержантське) військове звання, гарантовано працевлаштовується – 

призначається на посаду для проходження військової служби за  

контрактом [1]. 

 

Мережа вищих військових навчальних закладів, військових навчальних 

підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв 

Вищі військові навчальні заклади 

 та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти: 

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

(м. Київ); 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба; 

Українська військово-медична академія (м. Київ); 

Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка (м. Київ), 

Військова академія (м. Одеса); 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного (м. Львів);  

Військовий інститут Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут (м. Київ); 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 

«Одеська морська академія»;  

Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова; 

 Військово-юридичний інститут Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);  

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут».  

Військові коледжі сержантського складу та відділення військової 

підготовки: 

Військовий коледж сержантського складу Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;  

Військовий коледж сержантського складу Харківського національного 

університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; 

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;  

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного 

флоту Національного університету «Одеська морська академія».  

Кафедри військової підготовки офіцерів кадру: 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України;  
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Національного авіаційного університету; 

Одеського державного екологічного університету;  

Дніпровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна (підготовка спеціалістів Державної спеціальної 

служби транспорту);  

Івано-Франківського національного технічного університету нафти та 

газу.  

 

Кафедри військової підготовки офіцерів запасу: 

Національного університету оборони імені Івана Черняховського; 

Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба; 

Військової академії (м. Одеса); 

Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного; 

Військового інституту Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка; 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут; 

Інституту Військово-Морських Сил Національного університету 

«Одеська морська академія»; 

Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова; 

Військово-юридичний інститут Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків); 

Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут»; 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна; 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;  

Льотної академії Національного авіаційного університету; 

 Харківського національного університету внутрішніх справ; 

 Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка;  

Запорізького національного технічного університету;  

Миколаївського національного університету імені  

В.О. Сухомлинського; 

Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь);  

Національної академії внутрішніх справ (м. Київ);  

Державного університету телекомунікацій;  

Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана; 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;  

Сумського державного університету;  
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Національного університету водного господарства та 

природокористування (м. Рівне);  

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;  

Державного університету «Одеська політехніка»; 

Вінницького національного аграрного університету;  

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків); 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;  

Ужгородського національного університету;  

Луцького національного технічного університету;  

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка»; 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;  

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;  

Приазовського державного технічного університету;  

Академії Державної пенітенціарної служби;  

Вінницького національного технічного університету;  

Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро);  

Донецького національного технічного університету (м. Покровськ) 

Кафедри медицини катастроф та військової медицини: 

Харківського національного медичного університету;  

Запорізького державного медичного університету;  

Тернопільського державного медичного університету імені  

І.Я. Горбачевського;  

Буковинського державного медичного університету (м. Чернівці);  

Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава); 

Вінницького національного медичного університету імені  

М.І. Пирогова;  

Івано-Франківського національного медичного університету;  

Дніпровської державної медичної академії;  

Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького;  

Одеського національного медичного університету. 

Військові ліцеї: 

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна;  

Військово-морський ліцей імені віце-адмірала Володимира 

Безкоровайного (м. Одеса)  

Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені 

гетьмана Петра Сагайдачного (м. Червоноград) [сайт]. 

 

Загальні положення 

Вищі військові навчальні заклади та військові навчальні підрозділи 

закладів вищої освіти (далі – ВВНЗ та ВНП ЗВО) здійснюють підготовку 

громадян на посади осіб офіцерського складу для проходження військової 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, 

утворених відповідно до законів України [3, с. 3]. 
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Підготовку для проходження військової служби за контрактом на 

посадах осіб сержантського (старшинського) складу здійснюють військові 

коледжі сержантського (старшинського) складу ВВНЗ. На навчання 

приймаються особи, які мають повну загальну середню, професійно-

технічну, фахову передвищу або вищу освіту з числа цивільної молоді, 

випускників військових (військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, військовослужбовців, які не мають 

військових звань офіцерського складу [3, с. 3]. 

Випускники ВВНЗ та ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку на посади 

осіб офіцерського складу, отримують вищу освіту освітнього ступеня 

«бакалавр» або «магістр» та відповідну військово-професійну кваліфікацію. 

Термін навчання на посади офіцерського складу для отримання ступеня 

вищої освіти «бакалавр» – 4 роки, для отримання ступеня вищої освіти 

«магістр» – 1,5 роки. Випускники військових коледжів сержантського 

(старшинського) складу отримують військову освіту та диплом за освітньо-

професійним ступенем – «фаховий молодший бакалавр». Термін навчання до 

2 роки [3, с. 3]. 

Прийом на навчання до ВВНЗ та ВНП ЗВО за державним замовленням 

(на кошти державного бюджету) здійснюється на конкурсній основі згідно з  

Правилами прийому на навчання до ВВНЗ, відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014), щорічного наказу 

Міністерства освіти і науки України про затвердження Умов вступу на 

навчання до закладів вищої освіти України, наказу Міністерства оборони 

України від 05.06.2014 № 360 «Про затвердження Інструкції про організацію 

та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до ВВНЗ 

та ВНП ЗВО» та наказу Міністерства оборони України від 11.05.2016 № 248 

«Про затвердження Особливостей прийому на навчання до ВВНЗ для 

підготовки військових фахівців тактичного рівня в умовах особливого 

періоду» [3, с. 3]. 

Правила прийому затверджуються начальником ВВНЗ (ректором ЗВО 

до складу якого входить ВНП) [3, с. 4]. 

Навчання військових фахівців у ВВНЗ та ВНП ЗВО здійснюється за 

схемами підготовки «курсант», «студент-курсант» [3, с. 5].. 

За схемою «курсант» підготовка військових фахівців здійснюється в 

статусі військовослужбовця протягом усього терміну навчання. Схема 

«студент – курсант» передбачає підготовку військових фахівців у статусі 

студента на молодших курсах та в статусі військовослужбовця на старших 

курсах [3, с. 5]. 

До ВНП ЗВО, що здійснюють підготовку військових фахівців за 

схемою навчання «студент – курсант», приймаються за власним бажанням 

громадяни України з числа цивільної молоді, резервістів та 

військовозобов’язаних, які мають повну загальну середню, професійно-

технічну, фахову передвіщу або вищу освіту, віком від 17 років до 30 років, у 

тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку навчання [3, с. 5]. 



Особи жіночої статі приймаються на навчання на рівних правах з 

особами чоловічої статі за переліком спеціальностей, за якими вони у 

подальшому можуть проходити військову службу на посадах осіб 

офіцерського складу [3, с. 5]. 

Вступні випробування у ВВНЗ (ВНП ЗВО) проводяться в строки, що 

визначаються Правилами прийому до відповідних ВВНЗ (ВНП ЗВО) [3, с. 6]. 

Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 

видані в роках, що визначаються щорічними Умовами прийому на навчання 

для здобуття вищої освіти. ВВНП (ВНП ЗВО) можуть встановлювати 

мінімальну кількість балів сертифіката з профільного конкурсного предмету, 

з якою вступник допускається до участі в конкурсі [3, с. 7]. 

 

Порядок відбору вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО 

Особи з числа цивільної молоді, які виявили бажання вступити на 

навчання до ВВНЗ або ВНП ЗВО, в період з 01 січня до 01 червня року 

вступу подають особисто заяву до районного (міського) територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки (військового комісаріату) за 

місцем реєстрації [3, с. 7]. 

У заяві зазначають: 

− прізвище, ім’я та по батькові; 

− рік, місяць і день народження; 

− поштовий індекс, адреса місця проживання та номер контактного 

телефону; 

− найменування обраного ВВНЗ (ВНП ЗВО); 

− обрану галузь знань, спеціальність (спеціалізація) підготовки; 

− перелік конкурсних предметів, з яких вступник зареєструвався для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання знань в Українському 

центрі оцінювання якості освіти (якщо реєстрація мала місце). 

До заяви додаються: 

− автобіографія; 

− копія документа державного зразка про повну загальну середню 

освіту (раніше здобутий освітньо-професійний ступінь фахової передвищої, 

освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти) на основі якого 

здійснюється вступ, і додатка до нього; 

− шість кольорових фотокарток розміром 3х4; 

− копії документів, які відповідно до чинного законодавства 

встановлюють право на пільги при вступі до ВВНЗ (ВНП ЗВО); 

− копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; 

− два поштових конверти з марками і заповненими особисто адресою 

проживання та адресою територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, де вступник перебуває на військовому обліку; 

− копія документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт 

громадянина України), військовий квиток або посвідчення про приписку 

(відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і 



військову службу»), або інший документ, який засвідчує особу і 

громадянство [3, с.7].  

Попередня професійна діагностика та відбір вступників до ВВНЗ 

(ВНП ЗВО) з числа цивільної молоді та ліцеїстів проводяться у 

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, 

оформлення документів здійснюється до 10 червня року вступу. 

Документи на відібраних кандидатів, оформлені згідно з правилами 

прийому до ВВНЗ (ВНП ЗВО) територіальні центри комплектування та 

соціальної підтримки подають за підпорядкованістю у відповідні ВВНЗ 

(ВНП ЗВО) в міру надходження, але не пізніше 20 червня року вступу на 

навчання [3, с. 8]. 

Про прийняте рішення, час та місце прибуття для проходження 

вступних випробувань начальники ВВНЗ (ВНП ЗВО) повідомляють 

кандидатів до 25 червня року вступу особисто та через територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки. Вступники з числа цивільної 

молоді направляються до ВВНЗ (ВНП ЗВО) військовими комісарами 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки [3, с. 8]. 

Зарахування вступників до ВВНЗ та ВНП ЗВО, які навчатимуться як 

курсанти та як студенти, здійснюється не пізніше 1 серпня року  

вступу [3, с. 8]. 

 

Медичний огляд громадян, які бажають навчатися у ВВНЗ 

Медичний огляд кандидатів бажаючих вступити до ВВНЗ 

організовується у відповідності до вимог наказу Міністерства оборони 

України від 14.08.2008 № 402 «Про затвердження положення про військово-

лікарську експертизу в Збройних Силах України». Громадяни, які бажають 

навчатися у ВВНЗ згідно з пунктом 4.1 «Положення про військово-лікарську 

експертизу в Збройних Силах України» проходять первинний, повторний і 

остаточний медичний огляд [5]. 

Первинний медичний огляд проводиться медичною комісією (МК) 

районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної 

підтримки де призовник перебуває на обліку. У процесі медичного огляду 

проводяться необхідні дослідження, у тому числі (за необхідності) 

обстеження кандидата в лікувальному закладі [5]. 

Повторний медичний огляд проводиться військово-лікарською 

комісією (ВЛК) обласного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки перед направленням кандидатів до ВВНЗ. 

Остаточний медичний огляд проводиться військово-лікарською 

комісією (ВЛК) безпосередньо того ВВНЗ куди поступає кандидат [5]. 

До початку первинного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ 

згідно з п.4.4 «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних 

Силах України» проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

проводиться рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної 

клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями – й інші 

дослідження[П]. 



Кожний кандидат на навчання у ВВНЗ і військовому ліцеї оглядається 

хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, 

оториноларингологом, стоматологом, дерматологом, а за медичними 

показаннями і лікарями інших спеціальностей [5]. 

Кандидати подають довідку про проведення психіатричного огляду, 

сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду [5]. 

Кандидатам, які бажають навчатися у військово-морських навчальних 

закладах, додатково проводиться рентгенографія біляносових пазух [5]. 

Кандидати на навчання до ВВНЗ що здійснюють підготовку льотного 

складу проходять додатково лікарсько-льотну комісію (ЛЛК) при ВВНЗ [5]. 

Термін дії результатів аналізів при прибутті на ВЛК Сумського 

обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки: 

− флюорографія (рентгенографія) органів грудної клітки, серологічний 

аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до 

вірусу гепатиту «B», антитіла до вірусу гепатиту «C» – 6 місяців; 

− електрокардіографія та решта аналізів крові, сечі – 3 місяці. 

 

Психологічне обстеження громадян, які бажають навчатися у ВВНЗ 

Згідно з 1.7 «Інструкції з організації та проведення професійного 

психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових 

навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів», затверджено наказом Міністра оборони України від 

09.07.2009 № 355 оцінка індивідуальних психологічних якостей вступників 

включає оцінку:  

− військово-мотиваційної спрямованості особистості;  

− рівня нервово-психічної стійкості;  

− рівня професійної придатності до успішного навчання у ВВНЗ та 

ВНП ВНЗ і оволодіння відповідною військовою спеціальністю [6].  

Індивідуальні психологічні якості вступника оцінюються як «пройшов 

професійний психологічний відбір» або «не пройшов професійний 

психологічний відбір» [6].  

Відповідно до п. 1.13 «Інструкції з організації та проведення 

професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих 

військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих 

навчальних закладів» максимальна оцінка індивідуальних психологічних 

якостей становить 70 балів. Вступники, у яких за результатами тестування 

індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна 

нестійкість, а також ті, які набрали менше 50% максимальної кількості балів 

(менше 35 балів), вважаються такими, що не пройшли професійний 

психологічний відбір, з числа кандидатів для вступу до ВВНЗ 

відраховуються і до подальшого складання вступних випробувань не 

допускаються [6]. 

Кандидати до вступу за льотними спеціальностями згідно з п. 1.28 

«Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору 

кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та 



військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів» проходять 

професійний психологічний відбір індивідуальних психологічних якостей, за 

результатами яких визначається рівень придатності: І група, ІІ група,  

ІІІ група. До конкурсного бала вступників за льотними спеціальностями 

додаються результати психологічного обстеження відповідно до груп 

професійної психологічної придатності: I група – 60 балів, II група – 40 балів, 

III група – 20 балів [6]. 

Згідно з п. 1.14 Інструкції рішення приймальної комісії щодо таких 

кандидатів оформляється протоколом. Вступникам, не зарахованим за 

результатом оцінки індивідуальних психологічних якостей, в документах, що 

видаються на руки чи надсилаються до військових комісаріатів за місцем 

реєстрації (проживання), записується формулювання відмови в зарахуванні: 

«Не пройшов вступне випробування» [6]. 

 

Фізична підготовленість, кандидатів на навчання у ВВНЗ 

Оцінка фізичної підготовленості кандидатів на навчання із числа 

цивільної молоді складається з суми балів, отриманих ними за виконання 

всіх призначених для перевірки вправ, i визначається згідно з Таблицею 

нарахування балів за виконання фізичних вправ для кандидатів на навчання у 

ВВНЗ [2].  

Для отримання оцінки «залік» кандидату необхідно набрати суму від 

35 до 70 балів за Таблицею нарахування балів, що додається (табл.1)  

Кандидат на навчання оцінюється як «незалік», якщо: 

− за виконання 3-х фізичних вправ набрано суму менше 35 балів;  

− не виконувалася вправа на силу (№ 3, № 7) чи витривалість (№ 8,  

№ 10) з будь-якої причини; 

не виконаний пороговий рівень у вправах на силу або витривалість [2].  

Перелік вправ для виявлення рівня фізичної підготовленості [2]: 

Вправа № 3. Підтягування на перекладині (для чоловіків, юнаків). 

Вихідне положення: вис хватом зверху на прямих руках, голова прямо, 

ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до 

положення «підборіддя вище перекладини». Опуститися у вихідне 

положення не розхитуючись.  

Вправа № 7. Комплексна силова вправа (для осіб жіночої статі).  

Вправа складається з двох частин: перша – згинання та розгинання 

тулуба, друга – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Вправа 

виконується на будь-якій рівній поверхні упродовж двох хвилин без перерви. 

Зараховується загальна сума повторень двох частин за умови 

виконання мінімуму: у першій частині 15 повторень, у другій – 5. 

У вправах № 3, № 7 зараховується кількість разів. 

Вправа № 8. Біг на 3 км (для чоловіків, юнаків). 

Вправа № 10. Біг на 1 км (для осіб жіночої статі). 

Вправи № 8, № 10 проводяться по стадіону або будь-якій рівній 

місцевості із загального чи роздільного старту.  

Вправа № 14. Біг на 100 м. 



Біг на 100 м виконується з високого старту по біговій доріжці чи 

рівному майданчику з будь-яким покриттям.  

 

Таблиця 1. – «Нарахування балів за виконання фізичних вправ 

для кандидатів на навчання у вищих військових навчальних 

закладах» 
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Категорії кандидатів на навчання у ВВНЗ 

Із числа 

солдат строкової 

служби, осіб рядового, 

сержантського і 

старшинського складу 

військової служби за 

контрактом (чоловіки) 

Із числа цивільної 

молоді  

(юнаки) 

Із числа студентів 

ВНЗ, які готуються  

за програмою 

підготовки 

офіцерів запасу 

Особи  

жіночої 

статі 

№ 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 8 № 14 № 3 № 10 № 14 № 7 № 10 

30   13.00   12.30   3.50   4.30 

29 13.02 12.32 3.52 4.33 

28 13.05 12.35 3.54 4.36 

27 13.10 12.40 3.55 4.39 

25   13.20   12.50   4.00   4.45 

26   13.15   12.45   3.58   4.42 

24   13.25   12.55   4.03   4.48 

23   13.30   13.00   4.06   4.51 

22  11 13.35  12 13.05  10 4.09  30 4.54 

21 - 13.40 - 13.10 - 4.12 - 4.57 

20 10 13.45 11 13.15 9 4.15 - 5.00 

19 - 13.50 - 13.20 - 4.18 29 5.03 

18 14,6 9 13.55 13,6 10 13.25 14,0 8 4.21 16,8 - 5.06 

17 14,7 - 14.00 13,7 - 13.30 14,1 - 4.24 16,9 - 5.09 

16 14,8 8 14.05 13,8 9 13.35 14,2 7 4.27 17,0 28 5.12 

15 14,9 - 14.10 13,9 - 13.40 14.3 - 4.30 17,1 - 5.15 

14 15,0 7 
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13 15,1 - 14,1 - 14,5 - 17,4 27 

12 15,2 - 14,2 - 14,6 5 17,6 - 
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14,8 18,0 26 

9 15,5 14,5 14,9 18,1 25 

8 15,6 14,6 15,0 18,2 24 

7 15,7 14,7 15,2 18,3 23 

6 15,8 14,8 15,4 18,4 22 

5 15,9 15,0 15,6 18,5 21 

4 16,0 15,2 15,8 18,6 20 

3 16,1 15,4 15,9 18,7 18 

2 16,3 15,6 16,0 18,8 16 

1 16,5 16,0 16,1 19,0 14 

0    - - 

 

 

 



Адреси вищих військових навчальних закладів  

(військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 
 

Національна академія Сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Поштова адреса: 79012, м. Львів, вул. Героїв Майдану, 32. 

Приймальна комісія: міжміський (032) 238-65-34, (032) 258-43-54,  

(099) 421-80-54. 

Офіційний сайт: http://www.asv.gov.ua/ (умови вступу – розділ 

«Вступникам»). 

Електронна пошта: mailto:mail@asv.gov.ua. 
 

Військова академія (м. Одеса) 

Поштова адреса: 65009, м. Одеса-09, Фонтанська дорога, 10. 

Приймальна комісія: (073) 157-09-01, (093) 023-58-69, (0482) 63-76-60. 

Офіційний сайт: http://vaodesa.mil.gov.ua. 

Електронна пошта: mailto:vstup@vaodesa.mil.gov.ua. 
 

Харківський національний університет  

Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

Поштова адреса: 61023, м. Харків-23, вул. Сумська, 77/79. 

Приймальна комісія: (057) 704-96-93, (095) 943-53-55. 

Офіційний сайт: http://www.hups.mil.gov.ua/assets/doc/admission-

university/2021/dodatok-05-2021.pdf. 

Електронна адреса: mailto:info@hups.mil.gov.ua, mailto:prcom_hups@ukr.net. 

 

Інститут військово-морських сил  

Національного університету «Одеська морська академія» 

Поштова адреса: 65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 20. 

Контактні телефони: (048) 733-36-33, (048) 733-02-00, (048) 770-46-21. 

Офіційний сайт: http://www.onma.edu.ua. 

Електронна пошта: mailto:hr@naval.onma.edu/ua. 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут 

Поштова адреса: 01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1. 

Приймальна комісія: (044) 256-22-80, (044) 256-22-73, (044) 256-23-73, 

(044) 280-59-67. 

Офіційний сайт: http://www.viti.edu.ua.  

Електронна пошта: vitiinfo@post.mil.gov.ua; vitivstup@ukr.net. 
 

Житомирський військовий інститут 

імені С.П. Корольова  

Поштова адреса: 10004, м. Житомир, проспект Миру, 22 

Контактні телефони: (0412) 48-30-50, (0412) 48-30-19, (067) 450-25-57. 
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Телефони чергового інституту: (0412) 25-04-91, (067) 332-63-79/ 

Офіційний сайт : http://www.zvir.zt.ua. 

Електронна пошта: pk@zvir.zt.ua, mailto:nv_zhvi@ukr.net. 

 

Військовий інститут 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Поштова адреса університету: 01033, м. Київ – 033, вул. Володимирська, 64. 

Поштова адреса інституту: 03680, м. Київ – 680, вул. Ломоносова, 81. 

Приймальна комісія: (044) 521-35-29 , (044) 521-32-89, (044) 521-35-97. 

Офіційний сайт військового інституту: http://www.mil.univ.kiev.ua 

(розділ «Вступнику»). 

Електронна адреса інституту: mailto:vi_knu@dod.ua. 

 
Військовий інститут танкових військ 

 Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

Поштова адреса: 61098, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 192. 

Приймальна комісія: (057) 372-40-12, (057) 372-61-67;  

(додатковий 3-03, 2-43) – міжміські (факс), мобільний (098) 548-25-92. 

Електрона пошта: mailto:n_ch_fvp@ukr.net; mailto:vitv.ntu.hpi@post.mit.gov.ua 

Офіційний сайт інституту: vitv.kh.ua. 

 

Військово-юридичний інститут 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Поштова адреса: 61024, м. Харків-24, вул. Динамівська, 4. 

Довідки: (057) 704-90-59, (057)704-90-64 

Офіційний сайт університету: http://nlu.edu.ua.  

Електронна адреса: mailto:vuf@nulau.edu.ua. 

 

Навчально-науковий інститут фізичної культури та 

спортивно-оздоровчих технологій Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського 

Поштова адреса: 03049, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 28. 

Приймальна комісія: (044) 271-05-32, (044) 271-07-92, (044) 271-07-17. 

Електронна пошта: mailto:sport_inst@nuou.org.ua. 

 
Кафедра військової підготовки  

Національного авіаційного університету 

Поштова адреса: 03048, м. Київ, вул. Медова, 1. 

Приймальна комісія: (044) 502-82-38, (044) 249-09-67, (044) 451-48-74. 

Офіційний сайт: http://www.nau.edu.ua (розділ «абітурієнту» – правила 

прийому). 

Сайт кафедри військової підготовки: http://www.kvp.nau.edu.ua. 
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Кафедра військової підготовки  

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і 

газу 

Поштова адреса: 76018, м. Івано-Франківськ, вул. Є. Коновальця, 72-а. 

Довідки: (8-0342) 50-25-06, (066) 347-23-44, (067) 959-37-53, (067) 132-63-11. 

Офіційний сайт: http://www.nung.edu.ua (вкладка «Підрозділи», вкладка 

«Кафедра військової підготовки»). 

E-mail: mailto:pk.kvp.nung@gmail.com. 

 
Кафедра військової підготовки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

Поштова адреса: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 16. 

Приймальна комісія: (044) 527-89-94, (044) 527-89-93. 

Офіційний сайт університету: nubir.edu.ua. 

Офіційний сайт кафедри: nubir.edu.ua/structure/viyskiova_kafedra. 

 
Кафедра військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету 

Поштова адреса: 65016, м. Одеса, вул. Одеська, 15. 

Приймальна комісія: (048) 232-67-43. 

Офіційний сайт: http://www.odeku.edu.ua. 

Електронна пошта: mailto:mil-meteo@ odeku.edu.ua. 

 
Кафедра військової підготовки 

спеціалістів Державної спеціальної служби транспорту 

Дніпровського національного університету залізничного транспорту 

імені академіка В.Лазаряна 

Поштова адреса: 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, 2. 

Приймальна комісія: (056) 793-19-09, (056) 793-19-19, (093) 339-41-01 

Електронна пошта: mailto:kvpdsst@gmail.com. 

Офіційний сайт університету: http://www.diit.edu.ua. 

 

Військові коледжі сержантського складу 
Військовий коледж сержантського складу Національної академії 

Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

Поштова адреса: 79012, м. Львів, вул. героїв Майдану, 32. 

Контактні телефони: (032) 239-81-52, (093) 639-05-84, (067) 150-68-59. 

Сайт: http://www.asv.gov.ua. 

Електронна пошта: vkss@ukr.net. 

 
Військовий коледж сержантського складу  

Харківського національного університету Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 

Поштова адреса: 61045, м. Харків, вул. Клочківська, 228. 
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Приймальна комісія: (067) 576-52-15, (096) 381-01-89. 

Офіційний сайт: http://www.hups.mil.gov.ua. 

Електронна пошта: mailto:prcom_hups@ukr.net. 
 

Військовий коледж сержантського складу  

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут 

Поштова адреса: 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, 44. 

Контактні телефони: (044) 256-22-80, (0532) 53-67-13, (050) 978-84-67, (066) 

732-03-03, (066) 276-02-80, (050) 176-00-99. 

Черговий коледжу: (093)312-18-86 

Сайт: vkssviti.webnode.com.ua. 

Електронна пошта: pvkss@ukr.net; vitivstup@ukr.net. 
 

Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту 

Національного університету «Одеська морська академія» 

Поштова адреса: 65011, м. Одеса, вул. Успенська, 28. 

Контактні телефони: (050) 635-13-15, (097) 414-64-66, (048) 732-16-60. 

Сайт: http//vvp-mktf.od.ua. 

Електронна пошта: mailto:vvp_mktf@ua.fm. 

 

Спеціальності 

Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба 

1. Командний склад (термін навчання – 4 роки) 

фахівці підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. 

2. Командний, інженерний склад: льотчики, вертольотчики, штурмани, 

офіцери бойового управління авіацією (термін навчання – 5 років). 

3. Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці з експлуатації та ремонту автоматизованих систем 

управління військами та озброєнням для військ ППО та авіації; 

− фахівці з радіоелектронних комплексів та систем озброєння; 

− фахівці з експлуатації та ремонту комплексів та систем бортового 

обладнання військових літаків; 

− фахівці з аеродромно-технічного забезпечення польотів авіації; 

− фахівці з інженерно-авіаційної служби; 

− енергетики; 

− метрологи. 

4. Фахівці з виховної роботи у підрозділах, військових частинах Повітряних 

Сил (термін навчання – 5 років). 
 

Національна академія Сухопутних військ 

імені гетьмана Петра Сагайдачного 

1. Командний склад (термін навчання – 4 роки): 

− підрозділів механізованих військ; 
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− підрозділів танкових військ; 

− підрозділів артилерії; 

− підрозділів інженерних військ; 

− фахівці з виховної роботи у підрозділах (військових частинах) 

сухопутних військ. 

2. Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці з систем та пристроїв ракетних військ; 

− фахівці з комплексів та приладів артилерійської розвідки. 

3. Фахівці з культурно-виховної, просвітницької роботи та організації 

дозвілля у військах (термін навчання – 5 років). 

 

Військова академія (м. Одеса) 

1. Командний склад (термін навчання – 4 роки): 

− підрозділів десантно-штурмових військ; 

− підрозділів військової розвідки; 

− підрозділів спеціального призначення; 

− фахівці з продовольчого забезпечення; 

− фахівці з речового забезпечення; 

− фахівці із забезпечення ракетним паливом, пальним та мастильними 

матеріалами; 

− фахівці з фізичної підготовки та спорту у військах (силах). 

2. Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці з експлуатації та ремонту ракетно-артилерійського 

озброєння; 

− фахівці зі зберігання боєприпасів, вибухових пристроїв, 

освітлювальних та сигнальних засобів; 

− фахівці з експлуатації автомобільної техніки військ. 

 

Інститут Військово-Морських Сил 

Національного університету «Одеська  морська академія» 

Інженерний склад (термін навчання – 5,5 років): 

− фахівці з суднобудування; 

− фахівці з експлуатації суднових енергетичних установок; 

− фахівці з радіоелектронних комплексів; 

− фахівці з комплексів та систем корабельного озброєння; 

− фахівці з пошуково-рятувальних, водолазних та аварійних робіт на 

морі; 

− фахівці з виховної та соціально-психологічної роботи на кораблях 

військово-Морських Сил. 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

1. Командний склад (термін навчання – 4 роки): 

− підрозділів військ зв’язку. 

2. Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці з систем військового зв’язку; 



− фахівці із захисту інформації та кібернетичної безпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних системах; 

− фахівці з математичного, інформаційного та програмного 

забезпечення військових інформаційних систем; 

− фахівці з автоматизованих систем управління військами та 

озброєнням; 

− фахівці з організації захисту інформації з обмеженим доступом та 

автоматизації її обробки; 

− фахівці з радіол електронних інформаційних систем. 

 

Військовий інститут Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

Військові фахівці (термін навчання – 5 років): 

− з інформаційно-пропагандистського та розвідувального забезпечення 

діяльності військ (сил); 

− військові журналісти; 

− військові психологи; 

− військові перекладачі; 

− військові фінансисти; 

− фахівці з юрисконсультської роботи (для підрозділів Військової 

служби правопорядку); 

− фахівці з міжнародної інформації; 

− фахівці з управління діями топогеодезичних і навігаційних 

підрозділів військ (сил).  

 

Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова 

Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці з систем та засобів радіоелектронної боротьби; 

− фахівці з захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизації 

її обробки; 

− фахівці з  ком’ютеризованих засобів інформаційного впливу; 

− фахівці з автоматизованої обробки інформації; 

− фахівці з роботизованих систем спеціального призначення.  

 

Військовий інститут танкових військ імені Верховної Ради України 

Національного технічного університету «Харківський політехнічний 

інститут» 

Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці танкових військ інженерного профілю; 

− фахівці з радіаційного, хімічного. Біологічного захисту та 

екологічної безпеки військ. 

 

Військово-юридичний факультет 

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого 

Військові фахівці (термін навчання – 5,5 років): 



− юристи; 

− фахівці прокурорсько-слідчої роботи у Збройних Силах України. 

 

Кафедра військової підготовки  

Національного авіаційного університету 

Інженерний склад (термін навчання – 5,5 років): 

− фахівці з будівництва та експлуатації аеродромів і захисних споруд, 

будівель і споруд спеціального і загальновійськового призначення; 

− фахівці з організації військових перевезень і управління на 

повітряному транспорті; 

− фахівці із забезпечення військ (сил) матеріально-технічними 

засобами служби пального; 

− фахівці з пожежного захисту. 

 

Кафедра військової підготовки 

Одеського державного екологічного університету 

Інженерний склад (термін навчання – 5,5 років): 

− фахівці з гідрометеорологічного (метеорологічного) та геофізичного 

забезпечення військ (сил). 

 

Кафедра військової підготовки 

Івано-Франківського національного технічного університету  

нафти та газу 

 

Інженерний склад (термін навчання – 5 років): 

− фахівці із забезпечення військ (сил) паливом, пальним і мастильними 

матеріалами. 

 

Кафедра військової підготовки 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

 

Військові фахівці (термін навчання – 6 років): 

− ветеринарної служби. 

 

Військові коледжі сержантського (старшинського) складу вищих військових 

навчальних закладів, що здійснюють підготовку військових фахівців для 

проходження військової служби за контрактом на посадах сержантського 

(старшинського) складу. На навчання приймаються особи, які мають повну 

загальну середню, професійно-технічну або вищу освіту віком від 17 до 30 

років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку військової 

служби, та не мають військових звань офіцерського складу. 

 

 

 

 



Військовий коледж сержантського складу 

Національної академії Сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного 

 

Здійснює підготовку сержантів (старшин) за схемою – курсант (термін 

навчання – 2,5 роки): 

− фахівці з організації перевезень і управління на транспорті; 

− фахівці з ремонту та обслуговуванню автомобільної техніки військ; 

− фахівці з експлуатації інженерної техніки; 

− військові музиканти; 

− фахівці з організації харчування; 

− фахівці з організації зберігання та обслуговування озброєння та 

військового майна; 

− фахівці з радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту; 

− фахівці з організації протипожежного захисту; 

− фахівці з електроустаткування електростанцій та енергосистем. 
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