
Готує офіцерів тактичного рівня для Державної спеціальної
служби транспорту і служби військових сполучень Міністерства
оборони України.

освітній рівень: БАКАЛАВР термін навчання 4 роки

НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ:
Громадяни які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра та виявили особисте бажання і придатні до військової
служби за станом здоров’я.
Вартість навчання 11000 грн. за рік. Термін навчання – 2 роки.
Навчання проходить 1 день на тиждень: субота або п'ятниця.
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ПІДГОТОВКА  ВІЙСЬКОВИХ  СПЕЦІАЛІСТІВ ДЕРЖСПЕЦТРНССЛУЖБИ

Підготовка військових фахівців проводиться за такими 
спеціальностями:

• 273 Залізничний транспорт;
- Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи.
- Морально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби.

• 192 Будівництво та цивільна інженерія;
- Відновлення та будівництво штучних споруд на об’єктах національної

транспортної системи;
- Будівництво та експлуатація будинків і споруд спеціального та
загальновійськового призначення.

• 275 Транспортні технології (за видами);
- Організація військових перевезень i управління на залізничному

транспорті.

• 133 Галузеве машинобудування.
- Експлуатація та ремонт техніки Держспецтрансслужби.



33СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192: 
Будівництво та цивільна 

інженерія
Освітня програма: Відновлення та будівництво штучних споруд
на об’єктах національної транспортної системи;



44СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
Будівництво та цивільна 

інженерія



55СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 192: 
Будівництво та цивільна 

інженерія
Освітня програма: Будівництво та експлуатація будинків і 
споруд спеціального та загальновійськового призначення.



66СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133: 

Галузеве машинобудування.
Освітня програма: Експлуатація та ремонт  техніки 

Держспецтрансслужби. 
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Освітня програма: Організація військових перевезень i
управління на залізничному транспорті

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 275: 
Транспортні технології 

(за видами)
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Освітня програма: Відновлення та будівництво  об’єктів 
національної транспортної системи.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 273:

Залізничний транспорт
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Освітня програма: Морально-психологічне забезпечення 
підрозділів Держспецтрансслужби.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 273:

Залізничний транспорт
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За всіма освітніми програмами

Загальновійськова та тактична 
підготовки





14Створені умови 
для якісного навчання



15Створені умови 
для якісного навчання



1616Кандидати подають наступні 
документи: 

 здобувачі вищої освіти подають заяву на ім’я декана факультету
ЗВО;

(громадяни, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче
бакалавра, заяву на ім’я голови відбіркової комісії кафедри військової
підготовки);
 копію першої та другої сторінок паспорта та місця проживання;
 копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб

чоловічої статі) обов’язково з відміткою “придатний до
військової служби” та дійсним на момент вступу до кафедри
військової підготовки);

 копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової
картки платника податків (ідентифікаційного коду);

 копію документа про вищу освіту та додатка до нього ( якщо
вступник вже має ступінь вищої освіти не нижче бакалавра).
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Наші контакти:

Адреса: 
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро, к. 419, 4 поверх.

Контактні телефони:    066 407 57 00, 
093 339 4101, 056 373 1909, 093 653 8171 

за інформацією звертатись у к.419 УДУНТ. 
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