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День відкритих дверей
відбувся 26 квітня у Військовому інституті танкових військ НТУ «ХПІ». Близько трьохсот
старшокласників середніх навчальних закладів Харківщини отримали інформацію про умови
вступу до інституту, спеціальності, за якими навчають у виші, а також особливості підготовки
фахівців у галузі озброєння та військової техніки та радіаційного, хімічного, біологічного
захисту, а також про сучасні перспективи отримання військової освіти.

У музеї Бойової Слави військового інституту школярів ознайомили з історією навчального
закладу та розповіли про випускників інституту, які стали Героями України, відомими
воєначальниками та державними діячами. Юнаки та дівчата також ознайомилися з
об’єктами матеріально-технічної бази, провідними кафедрами інституту, зразками озброєння
та військової техніки, відвідали зал бойової армійської системи та навчальний майданчик
бойової системи виживання. Значна кількість молоді виявила бажання у майбутньому
вступити на навчання до нашого славетного навчального закладу та стати офіцерами –
справжніми захисниками своєї Батьківщини.
Військово-патріотичне виховання молоді
Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ» проводить військово-патріотичне виховання
молоді спільно з адміністрацією Холодногірського району Харківської міської ради. 3 травня
до інституту завітали більше ста старшокласників, які отримали тут інформацію про умови
вступу до нашого інституту, про спеціальності, особливості підготовки військових фахівців.
Юнаки також ознайомились з історією славетного навчального закладу, умовами навчання
та служби майбутніх офіцерів, відвідали зал бойової армійської слави та навчальний
майданчик бойової системи виживання воїнів, де найсміливіші хлопці із захопленням
спробували самостійно подолати психологічну смугу перешкод. Багато юнаків висловили
бажання стати цьогорічними абітурієнтами Військового інституту танкових військ НТУ «ХПІ».
Практичні вміння – складова професійності
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24 квітня з курсантами 3 курсу факультету озброєння та військової техніки проведено
практичне заняття щодо технологій військового ремонту вузлів ходової частини танка Т-64Б
(на знімку). Третьокурсники вдосконалювали рівень практичної підготовленості
безпосередньо на зразках бронетанкового озброєння та військової техніки. Частину
курсантів призначили командирами підрозділів для вдосконалення їх командирських
навичок. Перевірялися знання та практична навченість третьокурсників щодо демонтажу-
монтажу ведучого й напрямного колеса та їх майстерність у заміні гусеничної стрічки танка.
Заняття проводилось з урахуванням досвіду військ Збройних Сил України під час
проведення АТО.
Футбольний чемпіонат «Кубок Героїв АТО»
«Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО» на стадіоні «Центральний» у м. Вишневому
(Київська область) відкрила четвертий сезон регулярного футбольного чемпіонату серед
команд учасників антитерористичної операції на «Кубок Героїв АТО». До її складу входять
шість регіональних ліг: «Північ», «Південь», «Центр», «Київ», «Захід» та «Схід». У кожному
дивізіоні беруть участь команди, гравцями яких є учасники бойових дій антитерористичної
операції на Сході України із різних силових структур нашої держави.
14 квітня у місті Дніпро проведено відкриття регіональної футбольної ліги «Схід», до якої
входять 9 команд. Команда «Перша Столиця», в якій грають військовослужбовці Військового
інституту танкових військ НТУ «ХПІ», перемогла збірну Національної поліції «Дніпро» з
рахунком 4:0. Зараз же закінчилось перше коло чемпіонату і наша команда посідає в лізі 3
місце.


