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Якщо ви мрієте стати військовими та 

закохані в небо, бажаєте навчитись 

майстерно володіти сучасною зброєю та 

технікою, готові розпочати самостійне 

доросле життя -  то ця інформація саме 

Д Л Я  ВАС!
Командування Військового_____ коледжу

серж антського складу Харківського університету Повітряних Сил ім. 
Івана Кожедуба запрошує Вас до вступу у 
ВІЙ СЬКО ВИ Й  К О Л Е Д Ж  С Е Р Ж А Н Т С Ь К О Г О  С К Л АД У. Коледж 
здійснює підготовку військових фахівців з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем “ молодший спеціаліст” для проходження подальшої служби на 
посадах авіаційних фахівців з експлуатації повітряних суден, 
устаткування повітряних суден та експлуатації наземних засобів 
радіоелектронного забезпечення польотів, що дозволяє їм впевнено 
будувати кар’єру у Збройних Силах України та займати гідне місце у 
подальшому житті.

Конкурс на вступ до коледж у буде проводитись 
з 21 по 28 липня 2016 року.

Термін навчання 2,5 роки.
Курсанти коледж у, на відміну від інших навчальних закладів, весь термін 

навчання безкоштовно забезпечуються державою за всіма видами постачання 
(проживання, триразове харчування, обмундирування, стипендія, безоплатний 
проїзд у  відпустку).

Відбір на навчання здійснюється за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання (не ниж че 100 балів) з двох дисциплін: обов'язково  
з української мови та літератури; на вибір математики, фізики, історя 
України, іноземна мова.

Особи які бажають вступити до Військового коледжу сержантського 
складу Харківського університету Повітряних Сил у період з 1 січня до 
1 червня 2016 року подають заявку у районні військові комісаріати за



)ВИЙ КОЛЕДЖ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ 
ЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Спеціальність Готує військових фахівців

Технічне обслуговуванні 
повітряних суден і двигу нів

Експлуатація авіаційногс 
озброєння

Фахівець з обслуговування 
авіаційної техніки

і
Обе лу го вуван ня пілота ж но- 
навігаційних комплексів

Технічна експлуатація 
радіоелектронного устат 
повітряних СУЛ ЄН

сування Фахівець з експлуатації 
авіаційної техніки

Технічна експлуатація ш  
засобів радіоелектронної 
забезпечення польотів

земних
■о

Фахівець з експлуатації наземних 
засобів радіоелектронного 
забезпечення польотів

Експлуатація радіотехнічних
систем та пристроїв. . .............. '................... _..........

Фахівець з експлуатації 
радіотехнічних ситем та
пристроїв

Метеорологічні та гідро 
спостереження

югічні

щ' , Щфй
Військовий мєтєофахівець

я становить 2 роки, 
івка курсантів здійснюється в 
’диторіях, у  навчально-вироб- | 
, на навчально-тренувальному 
: при проходженні практик у 
ах та авіаремонтних підприєм-

їжу приймають активну участь 
урсах, у громадському та спор- 
верситету. І
-тоться умови проживання та | 
урсантів коледжу.

По закінченню Військового коледжу сержан
тського складу випускники отримують диплом 
“молодшого бакалавра”. їм присвоюється сер
жантське звання та надається можливість про
довжувати військову службу за контрактом.

Випускники коледжу призначаються на по
сади, які пов’язані з експлуатацією повітряних 
суден та устаткування повітряних суден і, у по
рівнянні з іншими фахівцями, мають пільги:
- підвищене грошове забезпечення;
- безкоштовне харчування за технічною нор
мою;
- додаткове забезпечення технічною формою 
одягу._________________________________________



ХАРКІВСЬКИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ПОВІТРЯНИХ
СИЛ
ІМЕНІ ІВАНА 
КОЖЕДУБА

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ  
СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ

Телефони: (067)5765215, (050)5388246, 
(095)3033788.
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