ВИТЯГ стосується військовослужбовців військової
контрактом та військовослужбовців строкової служби

служби

за

ДОДАТОК ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ
до Національного технічного університету
“Харківський політехнічний інститут” у 2019 році
(для Військового інституту танкових військ)
1. Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
здійснює навчання за денною формою (схема навчання “курсант”) для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” та “магістр” для
проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складув Збройних Силах України та інших військових
формуваннях держави, утворених відповідно до законів України.
2. На денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” до Військового інституту приймаються за власним
бажанням громадяни України, які здобули повну загальну середню освіту, професійно-технічну та вищу освіту, і відповідають
установленим вимогам проходження військової служби та успішно пройшли вступні випробування:
− військовослужбовці, резервісти та військовозобов’язані, які мають повну загальну середню освіту та не мають
військових звань офіцерського складу, віком до 30 років;
− військовослужбовці військової служби за контрактом віком до 30 років на момент вступу, які мають повну загальну
середню освіту та не мають військових звань офіцерського складу.
Крім того, особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматися на другий (третій)
курс за спорідненими спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки або на перший курс, якщо це не перебільшує загальний обсяг
державного замовлення за визначеною спеціальністю (спеціалізацією), з обов’язковим проходженням оцінювання рівня фізичної
підготовленості, психологічного обстеження і медичного огляду військово-лікарською комісією.
3. Після вступу до Військового інституту курсанти в індивідуальному порядку укладають контракт (на навчання) з
Міністерством оборони України, від імені якого виступає начальник Військового інституту.
4. Після переведення курсантів на останній курс навчання у Військовому інституті з ними укладається контракт про
проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу за контрактом строком на 5 років.
5. У випадку дострокового розірвання контракту на проходження військової служби у зв’язку з небажанням продовжувати
навчання або відрахуванням за недисциплінованість, а також у разі відмови від подальшого проходження військової служби на
посадах осіб офіцерського складу після закінчення Військового інституту, відповідно до чинного законодавства, курсанти
Порядок прийому заяв і документів
1. Особи, які виявили бажання вступити на навчання за освітнім ступенем “бакалавр” до Військового інституту, саме:
військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які
проходять строкову військову службу, військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського
(старшинського) складу подають рапорт за підпорядкованістю із 01 січня до 01 травня 2019 року. Пакет документів формується у
військовій частині, а потім надсилається до Військового інституту.
2. Після вступу до Військового інституту курсанти в індивідуальному порядку укладають контракт (на навчання) з
Міністерством оборони України, від імені якого виступає начальник Військового інституту.
3. Після переведення курсантів на останній курс навчання у Військовому інституті з ними укладається контракт про
проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу за контрактом строком на 5 років.
4. У випадку дострокового розірвання контракту на проходження військової служби у зв’язку з небажанням продовжувати
навчання або відрахуванням за недисциплінованість, а також у разі відмови від подальшого проходження військової служби на
посадах осіб офіцерського складу після закінчення Військового інституту, відповідно до чинного законодавства, курсанти
5. Усі копії документів мають бути завірені відповідними посадовими особами військової частини (установи, закладу), де
військовослужбовець військової служби за контрактом (військовослужбовець з числа осіб рядового, сержантського (старшинського)
складу, який проходить строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації) проходить службу.
Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.
6. Військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також
правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, які
проходять строкову військову службу, військовослужбовці з числа осіб рядового, сержантського (старшинського) складу, які
проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації та відібрані кандидатами на навчання до
Військового інституту, направляються командирами військових частин на 25-денні навчальні збори, що проводяться у Військовому
інституті. Строк та місце прибуття військовослужбовців на навчальні збори вказується у персональному виклику, який надсилається з
Військового інституту.
Проведення вступних випробувань (екзаменів)
1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з
результатами оцінювання знань із конкурсних предметів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), або складають вступні
екзамени з визначених конкурсних предметів у Військовому інституті.
2. Брати участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів та/або тільки зовнішнього незалежного
оцінювання (у будь-яких комбінаціях за їх вибором) мають право:
− військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а
також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної служби транспорту Міністерства інфраструктури
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України, які проходять строкову військову службу;
− військовослужбовці рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять військову службу за контрактом;
− діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
− особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців
строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами
України;
– особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматися на другий (третій) курс
за спорідненими спеціальностями (спеціалізаціями) підготовки або на перший курс, якщо це не перебільшує загальний обсяг
державного замовлення за визначеною спеціальністю (спеціалізацією), з обов’язковим проходженням оцінювання рівня
фізичної підготовленості, психологічного обстеження і медичного огляду військово-лікарською комісією.
3. Підставою для прибуття вступника до Військового інституту для складання вступних випробувань є виклик із Військового
інституту, надісланий до військової частини.
4. Вступники до Військового інституту, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти
або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів для зазначеної вище категорії осіб, обов’язково проходять такі вступні
випробування:
 психологічне обстеження (тестове опитування);
 оцінювання рівня фізичної підготовленості;
 медичний огляд військово-лікарською комісією.

Зарахування за співбесідою вступників
1. За результатами співбесіди зараховуються до Військового інституту особи, яким Законом України “Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.
Категорії осіб, які мають спеціальні права щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на
основі повної загальної середньої освіти
1. Особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи” надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди.
2. Особи, які визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової
служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
3. Діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.
4. Діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи
незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у
районах проведення антитерористичної операції.
5. Діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (зникли безвісти) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій і конфліктів на території інших держав, а також унаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій і конфліктів.
6. Особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою
особою під час виконання ним обов’язків військової служби.
7. Діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
8. Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної
середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок
нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи.
Оцінювання рівня фізичної підготовленості
1. Вправа № 3 “Підтягування на перекладині”.
2. Вправа № 14 “Біг на 100 м”.
3. Вправа № 8 “Біг на 3 км”.
Для отримання оцінки “залік” вступнику необхідно набрати суму від 35 до 70 балів.
Примітка: форма одягу для виконання фізичних вправ для військовослужбовців – польова (у черевиках з високими берцями.
Медичний огляд кандидатів на навчання
Вступники із числа військовослужбовців на військово-лікарську комісію представляють такі документи:
1. Паспорт громадянина України, військовий квиток.
2. Медичну книжку з даними попередніх медичних обстежень (не менше ніж за останні 3 роки).
3. Загальний аналіз крові.
4. Загальний аналіз сечі.
5. Флюорографічне дослідження органів грудної клітки.
6. Електрокардіограму, а за медичними показаннями й інші дослідження.
7. Медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричного оглядів (форма № 122-2/0);
8. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма № 140/0).

КОНТАКТИ:
Поштова адреса: 61098. м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 192.
Сайт інституту – vitv.kh.ua.
Електронна адреса інституту – n_ch_fvp@ukr.net або vitv.ntu.hpi@post.mil.gov.ua
Телефони для довідок:
(057)-372-61-67 (додатковий 3-03, 2-43), (057)-372-40-12, 098-548-25-92.
Проїзд: від залізничної станції “Південний вокзал” трамваєм № 3 до зупинки “Вулиця Кашуби” або
метрополітеном до станції “Холодна гора” і далі – трамваєм № 3 до зупинки “Вулиця Кашуби”.

