
ДРУГИЙ ВІДДІЛ ЗОЛОТОНІСЬКОГО Районного Територіального 

Центру Комплектування та Соціальної Підтримки 

(смт. Драбів, вул. Молодіжна, 1) 

Пропонуємо взяти участь у відборі кандидатів з числа цивільної молоді на 

навчання у Вищих Військових Навчальних Закладах (ВВНЗ) та Військових 

коледжах сержантського складу (ВКСС) 

Пропозиція може бути для Вас цікава у випадку, якщо Ви: 

1. Бажаєте отримати вищу освіту; 

2. Бажаєте навчатись безкоштовно в інституті на бюджеті та отримувати 

стипендію; 

3. Не визначились куди саме бажаєте поступити. 

Що Ви отримаєте при вступі? 

• Термін навчання: 

Вищий Військовий Навчальний Заклад-  4 або 5 років.; 

Військовий коледж сержантського складу – 2,5 роки;  

період навчання зараховується до стажу проходження військової служби. 

• Протягом навчання всі курсанти знаходяться на повному державному 

забезпеченні. 

Вважається: проживання, харчування, речове забезпечення, грошове 

забезпечення та інше. 

• В Університетах та Колледжах працюватимуть також наукові гуртки, 

спортивні секції. 

Бажаючі можуть займатись художньою самодіяльністю. 

• Можливість курсантам залучатися на міжнародні навчання та конференції. 

Що буде після закінчення навчання? 

• Диплом (магістра - ВВНЗ та спеціаліста - ВКСС) державного зразка за 

відповідною спеціальністю підготовки; 

• Після отримання диплому по закінченню навчання випускникам 

присвоюється військове звання ( лейтенант – ВВНЗ та сержант – ВКСС) з 

призначенням на посади згідно спеціальності; 

• Працевлаштування та відповідні соціальні пільги згідно чинного 

законодавства; 

• Під час служби забезпечуються службовим житлом; 

• Гідне пенсійне забезпечення. 

 

  

офіцер відділення 

рекрутингу та комплектування 

лейтенант В. Іщенко 

Для отримання пропозиції та деталей щодо вступу до  ВВНЗ та ВКСС просимо 

звертатись до другого відділу Золотоніського РТЦК та СП: 0982993866 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

Національна академія сухопутних 

військ імені Петра Сагайдачного 

(м. Львів) 

Харківський національний 

університет Повітряних Сил імені 

Івана Кожедуба 

Національний Університет 

«Одеська Морська Академія» 

(м. Одеса) 

 

 

 

Військовий інститут телекомунікацій 

та інформатизації імені Героїв Крут 

(м. Київ) 

Житомирський військовий інститут 

імені С. П. Корольова 

(м. Житомир) 

 

 

Військовий інститут Київського 

національного університету ім. 

Тараса Шевченка (м. Київ) 

ПЕРЕЛІК ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

(термін навчання: 4 – 5 р.) 



 

 

 

Військовий коледж сержантського 

складу Харківського національного 

університету Повітряних Сил 

 

Військовий коледж сержантського 

складу Національної академії 

сухопутних військ імені гетьмана 

Петра Сагайдачного 

Відділення військової підготовки 

Фахового коледжу морського 

транспорту Національного 

університету  

“Одеська морська академія”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовий коледж  

сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

 

ПЕРЕЛІК ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ КОЛЕДЖІВ СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ 

(термін навчання: 2,5 р. – 3р.) 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







   


