Рік заснування: 1944.
Навчальний заклад ІІ-ІІІ рівня акредитації.
Ліцензія від 02.07.2013 р. АЕ № 270793.
Форма власності – державна.
Начальник – кандидат технічних наук,
старший науковий співробітник полковник
СЕРПУХОВ Олександр Васильович.

Факультет військової підготовки НТУ «ХПІ» (далі – факультет)
є військовим навчальним підрозділом вищого навчального
закладу, організаційно входить до складу Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» та
з
питань
організації
повсякденної
діяльності
військ
підпорядковується командувачу Сухопутних військ Збройних Сил
України.

ДО ФАКУЛЬТЕТУ ЗА СХЕМОЮ НАВЧАННЯ
«КУРСАНТ»
НА ПЕРШИЙ КУРС ПРИЙМАЮТЬСЯ:
 цивільна молодь віком від 17 до 21 року;
 військовослужбовці та військовозобов’язані, які не мають
військових звань офіцерського складу, віком до 23 років.
Випускникам факультету відповідно до Положення про
проходження громадянами України військової служби у
Збройних Силах України, затвердженого Указом Президента
України від 10.12.08 № 1153/2008, присвоюється військове
звання «лейтенант» та видається диплом державного зразка
Національного
технічного
університету
«Харківський
політехнічний інститут».

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
ФАКУЛЬТЕТУ:
1. Кафедра бронетанкового озброєння та військової
техніки.
2. Кафедра хімії та бойових токсичних хімічних
речовин.
3. Кафедра радіаційного, хімічного, біологічного захисту.
4. Науково-дослідна
лабораторія
(бронетанкового
озброєння та військової техніки).
5. Науково-дослідна
лабораторія
(озброєння
радіаційного, хімічного, біологічного захисту).
6. Науково-дослідна лабораторія (бойового застосування
підрозділів технічного забезпечення та радіаційного,
хімічного, біологічного захисту).

НА ФАКУЛЬТЕТІ здійснюється підготовка
(на базі повної загальної середньої освіти):

 офіцерів-фахівців з вищою освітою за освітньокваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ», напрям підготовки
6.050502 «Інженерна механіка» за спеціальністю 7.05050281
«Озброєння та військова техніка». Професійне призначення
випускника: проходження служби на первинних посадах
командира ремонтного взводу, заступника командира
роти з озброєння, помічника начальника бронетанкової
служби частини.
Перелік конкурсних предметів у сертифікаті ЗНО
(вступних екзаменів):
– екзамени з української мови та літератури;
– екзамен з математики або фізики (профільний предмет);
– екзамен з хімії або фізики;
– психологічне обстеження;
– медичний огляд ВЛК;
– оцінка рівня фізичної підготовленості.

Мінімальна кількість балів для допуску до
участі в конкурсі або зарахування на навчання
поза конкурсом НЕ НИЖЧЕ 124 БАЛІВ
з непрофільних конкурсних предметів, та
НЕ НИЖЧЕ 140 БАЛІВ з профільних конкурсних
предметів.

 офіцерів-фахівців з вищою освітою за освітньокваліфікаційним рівнем «СПЕЦІАЛІСТ», напрям підготовки
6.040101 «Хімія» за спеціальністю 7.04010181 «Озброєння і
засоби військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та
екологічна безпека». 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 у сертифікаті ЗНО
(вступних екзаменів):
– екзамени з української мови та літератури;
– екзамен з хімії або фізики (профільний предмет);
– екзамен з математики або з фізики;
– психологічне обстеження;
– медичний огляд ВЛК;
– оцінка рівня фізичної підготовленості.

Поштова адреса: 61098, м. Харків-98, вул. Полтавський шлях, 192
Електрона адреса: http://web.kpi.kharkov.ua/military
Телефон відбіркової комісії:

► 372-61-67 (додатковий 2-41) – міський;
► (057)-372-61-67 (додатковий 2-41) – міжміський;
► 093-93-92-444 – мобільний.

