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З

ародження кафедри військової підготовки відбулося згідно з розпорядженням Народного комісаріату
військових та морських справ № 119 від 22 серпня
1933 року, відповідно до якого при інституті створюється
факультет особливого призначення.
Із 10 серпня 1934 року факультет особливого призначення було перейменовано у кафедру військово-транспортних
дисциплін.
На 1934–1935 навчальний рік у наказі по інституту № 173-А від 5 грудня 1934 року створюють кафедру
військово-транспортної підготовки та фізкультури замість
існуючої кафедри військово-транспортних дисциплін.
У 1936 році відбулися нові зміни штатної структури інституту, наказом № 35 від 27 липня 1936 р. кафедру
військово-транспортної підготовки та фізкультури було перейменовано у кафедру військових дисциплін, яка проіснувала до серпня 1941 року.
Тяжким випробуванням для держави стала Велика Вітчизняна війна. Свою мужність, захищаючи Батьківщину,
продемонстрував і колектив ДІІТу.

Перші 30 осіб були випробувані з числа найкращих студентів, які проходили навчання на кафедрі військових дисциплін, і 25 червня 1941 року відряджені на фронт.
У перші тижні війни понад 200 студентів і 150 викладачів і службовців стали на захист Батьківщини.
Немало діітівців взяли участь у підпільному та партизанському рухах.
Після визволення м. Дніпропетровська від німецькофашистських загарбників, наказом по інституту № 20 від
16 серпня 1944 року, військова кафедра повертається з евакуації до місця постійної дислокації.
У період із 1946 по 1949 р. випускники кафедри брали активну участь у капітальному відновленні залізниць Донбасу,
Криворіжжя, Криму. В цей період було реконструйовано лінії
Київ–Брянськ–Москва, Москва–Ленінград, Західної України.
У подальшому спеціалісти, що навчалися на військовій
кафедрі, вступаючи до лав Залізничних військ, брали участь
у будівництві Волго-Донського комплексу (1949–1952), будівництві залізниць у районах освоєння цілинних земель,
Трансмонгольської залізничної магістралі (1953–1961).

17-й випуск офіцерів кафедри військової підготовки спеціалістів Держспецтрансслужби ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна
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23 лютого 1961 року наказом по інституту № 59 військову кафедру ліквідовано. Своє відродження військова
кафедра отримала на підставі наказу Головного управління учбових закладів Міністерства шляхів сполучення СРСР
№ 24 від 13 лютого 1968 року.
Особливе місце в житті військової кафедри займало
з 1974 по 1984 р. будівництво БАМу. На всіх ділянках цього будівництва випускники та студентські загони працювали по-ударному, на практиці використовуючи отримані
знання.
Новий відлік у житті кафедри розпочався в 1993 р.: згідно з наказом Міністерства оборони України на військову
кафедру покладалися обов’язки з відбору та підготовки офіцерів для органів військових сполучень і залізничних військ
військового відомства. З 1 січня 1993 р. кафедра ввійшла до
складу залізничних військ Міністерства оборони України.
У травні 1996 р. військова кафедра перейменована на
кафедру військової підготовки. Знаковою подією в її житті
став перший випуск офіцерів для Залізничних військ та органів військових сполучень, який відбувся 20 червня 1998 р.
Пізніше кафедру було перейменовано ще раз — на кафедру
військової підготовки Держспецтрансслужби.
Сьогодні вона є структурним навчально-науковим підрозділом Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка Всеволода Лазаряна та здійснює навчання курсантів, студентів за денною
формою, готуючи офіцерів кадру, запасу на факультетах і за
спеціальностями: залізничні споруди та колійне господарство; мости і транспортні тунелі; підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання; організація перевезень і управління на транспорті.
Кафедра підтримує міжнародні зв’язки щодо обміну досвідом підготовки офіцерів із Санкт-Петербурзьким
військово-транспортним університетом Залізничних військ
Російської Федерації та Білоруським державним університетом транспорту (м. Гомель).
Із 2001 р. і до сьогодні керівником кафедри є професор
Анатолій Валентинович Радкевич.
На кафедрі військової підготовки Держспецтрансслужби створені всі умови для навчання курсантів. Для кожного класу закуплено нове обладнання для наглядних прикладів під час вивчення теорії. Крім того, на кафедрі є сучасний

тир європейського зразка, де курсанти мають змогу оволодіти навичками поводження зі зброєю.
26 червня 2015 року відбудеться вісімнадцятий випуск
молодих лейтенантів. Всього за ці роки військова кафедра
підготувала 693 офіцери кадру та 6640 офіцерів запасу.

Заняття з курсантами
із вивчення будівельно-відновлювальної техніки

Проходження урочистим маршем курсантами після складання
Військової присяги

РАДКЕВИЧ
Анатолій Валентинович
Начальник кафедри,
д-р техн. наук,
професор

Анатолій Валентинович Радкевич народився 22 березня 1961 року в селі Голуб’ятин Попільнянського району Житомирської області. В 1983 році закінчив Горьківське вище командне будівельне училище.
У 1995 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук, а в 2006 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.
Дійсний член Академій будівництва та Транспортної
академії України. З 2001 року призначений начальником
кафедри військової підготовки.
Полковник А. В. Радкевич плідно працює як науковець. Має у своєму творчому доробку понад 20 авторських
свідоцтв на винаходи, ним опубліковано 96 наукових статей та шість монографій із проблем будівельної галузі.
За плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку військово-інженерних кадрів доктор технічних наук,
професор А. В. Радкевич має 30 нагород, із них вісім нагород інших держав. За час роботи в університеті отримав звання «Почесний працівник транспорту України»
та «Почесний залізничник».
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