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        Кафедра   військової   підготовки   ІФНТУНГ   здійснює   підготовку 
військових фахівців служби пального та мастильних матеріалів для 
проходження військової служби за контрактом на офіцерських посадах 
у Збройних Силах України та інших військових формуваннях держави з 
наданням вищої освіти:

Освітньо-професійна програма:

Газонафтопроводи та газонафтосховища (Бакалавр)
Проектування та експлуатація газонафтопроводів та 
газонафтосховищ (Магістр)

ЧОМУ ВАРТО НАВЧАТИСЯ НА КВП?

1
Освітня програма відповідає вимогам до підготовки офіцера з логістичного 
забезпечення, яке здійснюється в Збройних Силах України за стандартами НАТО

2

3

4

Навчання з використанням передових технологій  у цивільній та 
військовій сферах

Реалізація принципів інтеграції військової та цивільної освіти

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники з досвідом
військової служби та участі в бойових діях

5
Гарантоване працевлаштування після завершення навчання та подальший
кар'єрний ріст

Кафедра військової підготовки  – це вдалий старт 
до професійного становлення та кар'єрного зростання

ОБЕРИ ДЛЯ СЕБЕ ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ 
КАФЕДРИ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

МОЖЛИВОСТІ:

Навчання проводиться виключно за 
кошти державного бюджету

Практична направленість підготовки, яка полягає в проведенні зборів, практик, 
стажувань у військових частинах, установах та організаціях Збройних Сил України

Військово-патріотичне виховання

Вивчення спеціалізованої іноземної 
мови протягом періоду навчання

Розвиток лідерських та управлінських якостей

Гарантована стипендія, продовольче, речове та медичне забезпечення 
на другому (магістерському) рівні здобуття вищої освіти

Створення оптимальних умов для занять спортом та розвитку
 індивідуальних здібностей 

Безкоштовне навчання та отримання водійського посвідчення категорії С

185

Спеціальність 
«Нафтогазова інженерія 

та технології»

6 Звання офіцера Збройних Сил України – це гордість, престиж та стабільність

Забезпечення проживанням в курсантському гуртожитку кафедри

Військова спеціалізація:

Забезпечення військ (сил) ракетним паливом, пальним 
та мастильними матеріалами
(Лейтенант, офіцер тактичного рівня)

ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКА КАФЕДРИ - 
ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: 

Можливість участі у 
міжнародних місіях
і навчаннях

Належна заробітна плата

Можливість подальшого 
навчання для здобуття 
оперативного рівня
військової освіти

Соціальна адаптація і 
підтримка після 
завершеннят військової 
служби

Високий рівень соціального 
захисту

Кар'єрний ріст
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