
ПЕРЕВАГИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА КОНТРАКТОМ 

У НАЦІОНАЛЬНІЙ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

 гідне щомісячне матеріальне забезпечення; 

 додаткові грошові виплати та винагороди (допомога на оздоровлення, підйомна 

допомога, матеріальна допомога для вирішення соціальних питань тощо); 

 речове та продовольче забезпечення; 

 реєстрація місця проживання військовослужбовця та членів сімей за місцем 

дислокації військової частини; 

 узяття на квартирний облік; 

 піднайом жилих приміщень; 

 отримання безоплатної медичної допомоги у військово-медичних закладах охорони 

здоров’я Національної гвардії України військовослужбовцями та членами їх сімей; 

 оздоровлення в медичних реабілітаційних центрах Національної гвардії України; 

 безкоштовне та пільгове здобуття вищої освіти у навчальних закладах 

Національної гвардії України; 

 щорічна основна відпустка зі збереженням місячного грошового забезпечення 

тривалістю від 30-45 календарних днів залежно від вислуги років; 

 надання дітям військовослужбовців у першочерговому порядку місць у 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих 

закладах незалежно від форм власності; 

 право на пенсію після 25 років календарної служби, у тому числі й за змішаним з 

цивільним стажем. 

ВИМОГИ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ 

вік від 18 до 40 років; пройти професійно-психологічний відбір та військово-

лікарську комісію, щодо придатності за станом здоров’я до проходження 

військової служби 
 

 

АДРЕСА ТА ТЕЛЕФОНИ ВІДДІЛУ (ВІДДІЛЕНЬ) КОМПЛЕКТУВАННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

Відділ комплектування військовослужбовцями за 

контрактом Іміджево-видавничого центру Національної 

гвардії України   (м. Київ): 
адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 5; 
телефон: (044) 462-58-99; (066) 736-12-39; (063) 235-82-09. 

 
Західне відділення комплектування військовослужбовцями 

за контрактом Іміджево-видавничого центру 

Національної гвардії України (м. Львів): 
адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 146; 
телефон: (032) 264-53-47; (063) 313-30-03; (063) 239-85-58. 

 
Східне відділення комплектування військовослужбовцями 

за контрактом Іміджево-видавничого центру 

Національної гвардії України (м. Харків):  
адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1; 
телефон: (057) 760-35-00; (063) 317-00-82; (063) 317-00-98. 

 

Центральне відділення комплектування 

військовослужбовцями за контрактом Іміджево-

видавничого центру Національної гвардії України              
(м. Дніпро): 
адреса: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 43; 
телефон: (056) 767-57-47; (063) 317-01-65; (063) 317-01-42. 

 
Південне відділення комплектування 

військовослужбовцями за контрактом Іміджево-
видавничого центру Національної гвардії України              

(м. Одеса):  
адреса: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7; 
телефон: (048) 705-34-00; (063) 236-02-22.  
 

 



 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 

До академії на денну форму навчання приймаються особи: 

 з повною загальною середньою освітою віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 

років виповнюється в рік початку військової служби, - на денну форму навчання для здобуття 

тактичного рівня освітнього ступеня бакалавра. 

Під час навчання курсанти забезпечуються речовим, продовольчим та грошовим забезпеченням.  

Після закінчення навчання випускникам присвоюється військове звання «лейтенант» з 

призначенням на офіцерські посади та отримання соціальних гарантій, передбаченні 

законодавством України для офіцерського складу та членів їх сімей.  

 

Термін формування особових справ з 01 лютого до 01 червня поточного року. 

 

Кандидати на вступ до Академії здають вступні іспити та додатково проводиться: 

 конкурс фізичних здібностей; 

 професійний психологічний відбір; 

 медичне обстеження. 

 

Навчання в Академії проводиться на факультетах: 

 командно-штабному (м. Харків) за спеціальностями: 

- «Державна безпека», спеціалізацією «Службово-бойове застосування та управління діями 

підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України»; 

- «Військове управління (за видами збройних сил)», спеціалізацією «Забезпечення управління діями 

підрозділів Національної гвардії України»; 

- «Військове управління (за видами збройних сил)», спеціалізацією «Службово-бойове застосування 

та управління діями підрозділів Національної гвардії України засобами військового зв’язку»; 

 інженерно-технічному (м. Харків) за спеціальностями: 

- «Автомобільний транспорт»; 

- «Озброєння та військова техніка»; 

 економіки та менеджменту (м. Харків) за спеціальністю: 

- «Продовольче та речове забезпечення НГУ»; 

 гуманітарному (м. Харків) за спеціальностями: 

- «Філологія»;  

- «Психологія»; 

 правовому (м. Київ)за спеціальністю: 

- «Право». 

-  

Для отримання додаткової інформації звертатись до відділу (відділень) комплектування 

Національної гвардії України за адресою та телефонами 

 
Відділ комплектування військовослужбовцями за контрактом 

Іміджево-видавничого центру Національної гвардії України       

(м. Київ): 

адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 5; 
телефон: (044) 462-58-99; (066) 736-12-39; (063) 235-82-09. 

 

Західне відділення комплектування військовослужбовцями за 

контрактом Іміджево-видавничого центру Національної гвардії 

України (м. Львів): 

адреса: м. Львів, вул. Стрийська, 146; 

телефон: (032) 264-53-47; (063) 313-30-03; (063) 239-85-58. 

 

Східне відділення комплектування військовослужбовцями за 

контрактом Іміджево-видавничого центру Національної гвардії 

України (м. Харків):  
адреса: м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1; 

телефон: (057) 760-35-00; (063) 317-00-82; (063) 317-00-98. 

Центральне відділення комплектування 

військовослужбовцями за контрактом Іміджево-

видавничого центру Національної гвардії України              

(м. Дніпро): 
адреса: м. Дніпро, вул. Надії Алексєєнко, 43; 

телефон: (056) 767-57-47; (063) 317-01-65;  

(063) 317-01-42. 

 

Південне відділення комплектування 

військовослужбовцями за контрактом Іміджево-

видавничого центру Національної гвардії України              

(м. Одеса):  

адреса: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, 7; 

телефон: (048) 705-34-00; (063) 236-02-22.  
 

 



 

КИЇВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 
 

Спеціальність « Право» (офіцер тактичного рівня). 

Освітньо-професійна програма, за якою готують курсантів, пройшла ліцензування та відповідає  

сучасним українським і міжнародним стандартам вищої освіти. 

Форма навчання: денна (курсант) 

Термін навчання – 4 роки. 

Особові справи формуються з 01.01 до 01. 06  поточного року. 

Вимоги до кандидатів: 

 повна загальна середня освіта; 

 вік від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік початку 

військової служби; 

 придатність за станом здоров’я; 

 відсутність судимості; 

 фізична підготовленість та психологічна стійкість. 

 

Під час навчання курсанти забезпечуються речовим, продовольчим та грошовим 

забезпеченням. 

 

Після закінчення навчання випускникам присвоюється військове звання «лейтенант», 

призначаються на посади офіцерського складу, забезпечуються соціальним захистом відповідно до 

чинного законодавства України та члени їх сімей. 

 

Документи які надаються до навчальної справи: 

 заява; 

 автобіографія; 

 анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноруч; 

 копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього; 

 копія: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру свідоцтва про 

народження; 

 характеристика з місця роботи (навчання) або військової служби для звільнених у запас; 

 копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності); 

 копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі у конкурсному 

відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти (за 

наявності); 

 висновок про направлення на навчання; 

 висновок ВЛК; 

 картка медичного огляду; 

 сертифікат наркологічного обстеження; 

 шість фотокарток (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка). 

 

Складаються вступні іспити з наступних дисциплін: 

 українська мова та література; 

 історія України. 

Додатково проводиться: 

 конкурс фізичних здібностей; 

 професійний психологічний відбір; 

 медичне обстеження. 

 

Для отримання додаткової інформації звертатись до відділу комплектування Національної гвардії 

України за адресою та телефонами: 
 

м. Київ, вул. Костянтинівська, 5; 

тел. (044) 462-58-99; (066) 736-12-39; (063) 235-82-09. 
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