
№ 

п/п 
Назва вищого 

навчального закладу 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

1. Харківський університет 

Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, 

61023, м. Харків, вул. Сумська 

77/79 

Льотна експлуатація та бойове застосування літаків; 

льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів; 

навігація та бойове застосування літальних апаратів; 

бойове управління польотами авіації, 

виховна та соціально-психологічна робота в підрозділах. Комплекси та системи 

бортового обладнання військових літальних апаратів. Технічне обслуговування 

військових повітряних суден і авіадвигунів. Технології та технологічне 

обладнання аеропортів. Управління діями підрозділів військ протиповітряної 

оборони Сухопутних військ. Управління діями пiдрозділiв авіації. Комплекси, 

системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням. Метрологія 

та вимірювальна техніка. Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і 

техніки Повітряних Сил. Комплекси та системи зенітного озброєння Сухопутних 

військ. Комплекси та системи зенітного озброєння Повітряних Сил. 

2. Військова академія (м. Одеса) 

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська 

дорога, 10 

Фізичне виховання і спорт. Ракетно-артилерійське озброєння. Автомобілі та 

автомобільне господарство. Тилове забезпечення військ (сил). Управління діями 

підрозділів Сухопутних військ. 

3. Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації 

01011, м. Київ, вул. Московська, 

45/1 

Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення. 

Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами і озброєнням. 

Системи та комплекси військового зв’язку. Безпека інформації у спеціальних 

інформаційних системах. Організація захисту інформації з обмеженим доступом 

та автоматизація її обробки. Управління діями підрозділів із засобами 

військового зв’язку. 

4. Житомирський військовий 

інститут  імені С. П. Корольова 

10004, м.Житомир, проспект 

Миру, 22 

Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і військової техніки 

спеціального призначення. Комплекси, системи та засоби автоматизації 

управління військами і озброєнням. Електротехнічні системи військового 

призначення. 

5. Кафедра військової підготовки 

Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу 

76018, м. Івано-Франківськ −18, 

вул. Є.Коновальця, 72 а 

Газонафтопроводи та газонафтосховища. 

6. Національна академія сухопутних 

військ імені гетьмана Петра 

Сагайдачного 

79012, м. Львів-12, вул. Героїв 

Майдану, 32. 

Культурологія (за видами діяльності). Озброєння та техніка інженерних військ. 

Комплекси та системи озброєння і техніки ракетних військ і артилерії. 

Управління діями підрозділів Сухопутних військ. Управління діями підрозділів 

ракетних військ і артилерії. 

7. Військовий інститут Київського 

національного університету імені 

Тараса Шевченка 

03680, м. Київ-680, вул. 

Ломоносова 81, 

Психологія. Політологія. Міжнародна інформація. Журналістика. Переклад. 

Правознавство. Фінанси. Геоінформаційні системи і технології.  

8. Факультет військової підготовки 

Національного технічного 

університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

61098, м. Харків, вул. Полтавський 

шлях, 192. 

Озброєння та військова техніка. Озброєння i засоби військ радiацiйного, 

хiмiчного, бiологiчного захисту та екологічна 

безпека. Озброєння i засоби військ радiацiйного, 

хiмiчного, бiологiчного захисту та екологічна 

безпека. 

 


