
 

Можливості випускників 
Після присвоєння звання 

молодшого лейтенанта запасу Ви 

отримуєте можливість гарантованого 

працевлаштування в різних регіонах та 

силових структурах України (ЗСУ, МВС, 

НГУ, СБУ, ДСНС) 

 

Термін навчання: 
2 роки (4 семестри) 

на базі вищої освіти  

та студентам 3-4 курсів 

 

Форма навчання: 
очна (денна) 

 

Ступінь вищої освіти: 
молодший лейтенант запасу 

 

Спеціальності: 
 бойове застосування механізованих 

підрозділів; 

 бойове застосування безпілотних 

авіаційних комплексів; 

 організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті;  

 психологія 

 

 

Контактна інформація 

Кафедра військової підготовки 

11-й навчальний корпус, 2 поверх, 

тел. (0629)44-61-71 

пр. Металургів, 54 

м. Маріуполь, Україна, 87555 

 

 

 

Відбіркова комісія: 

11-й навчальний корпус, 2 поверх  

ауд. 11.108 

тел. (0629) 44-61-60 

E-mail: pk.kaf.vp@pstu.edu 

пр. Металургів, 54 

 

mailto:pk.kaf.vp@pstu.edu


 
ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ 

БАТЬКІВЩИНИ - ЗІ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ЛАВИ 
 

Бажаєте засвоїти знання та навички військової 

діяльності,  

підвищити суспільний статус та конкурентні 

переваги в цивільній кар’єрі, отримати 

можливість служби в силових структурах 

України в якості офіцера?  

Тоді звертайтеся до кафедри військової 

підготовки Приазовського державного технічного 

університету!  

 
На кафедрі військової підготовки ПДТУ 

готують офіцерів запасу для Збройних сил України 

за чотирма військово-обліковими спеціальностями: 

спеціалістів механізованих та автомобільних 

військ, безпілотних авіаційних комплексів та 

психологів. 

Термін навчання – 2 роки. 
Заняття плануються та проводяться по суботах 

протягом 6-8 навчальних годин методом  

«військового дня», дуже зручно для тих, хто не має 
можливості навчатися у будні дні. Тому будь-яка 

людина, навіть працююча, не тільки студент, може 

отримувати військову освіту. 
 

 
 

Конкурсний відбір проводиться серед 
громадян України (як чоловіків, так і жінок), які 

мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче 

бакалавра, придатні до військової служби за станом 
здоров’я та яким на початок військової підготовки не 

виповнилося 40 років. Дозволяється навчання на 

кафедрі студентам будь-яких форм навчання: денної, 
заочної, вечірньої та навіть дистанційної.  

Громадянам України для початку конкурсного 

відбору необхідно подати до відбіркової комісії: 

 заяву на ім’я завідувача кафедри військової 
підготовки про бажання проходити військову 

підготовку; 

 довідку з закладу вищої освіти, де студент 
проходить навчання (крім студентів ПДТУ); 

  копію навчальної картки з оцінками, підписану 

деканом факультету (за основним місцем навчання) і 

завірену печаткою деканату; 
 копію паспорта громадянина України (1, 2 та 11 

сторінки); 

 копію ідентифікаційного коду; 
 копію приписного свідоцтва або військового 

квитка; 

 фото 3х4 – 4 шт. (кольорові); 
 довідку військово-лікарської комісії про 

придатність до військової служби (направлення на 

проходження ВЛК надає відбіркова комісія ). 

 
 

 
 

За консультацією щодо подання документів і 
проходження військово-лікарської комісії  

звертатися за адресою: м. Маріуполь пр-т 

Металургів, 54, 11-й навчальний корпус, 2 поверх, 
каб. 11.108 з 9:00 до 16:00 щоденно, крім суботи та 

неділі. 

Для участі у конкурсному відборі студентам 
необхідно в день проведення конкурсного відбору 

прибути за визначеною адресою та при собі мати 

паспорт громадянина України. 

Конкурсний відбір складається з: 
 перевірки рівня знань до призовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді за 

предметом “Захист України”; 
 перевірки рівня фізичної підготовленості; 

 професійно-психологічного відбору. 

Закінчивши військову кафедру і отримавши 

звання молодшого лейтенанта запасу, випускники 
можуть укласти контракт з будь-якими силовими 

структурами, такими як СБУ, митниця, внутрішні 

війська, податкова міліція, спецпідрозділи тощо. 
 

 

Зацікавило? Приходьте до нас! 
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