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Факультет військової
підготовки імені
Верховної Ради України

І

MILITARY TRAINING FACULTY named after
VERKHOVNA RADA OF UKRAINE

сторія військового навчального закладу починається з 13-го механізованого полку 13‑ї кавалерійської козачої Донської дивізії, згадка про яку датується далеким 1936 р. Узимку 1939–1940 рр. вже на базі
6-го легкого танкового полку було створено 28‑й танковий полк, воїни якого брали участь у радянсько-фінській
війні. У червні 1940 р. полк було перейменовано на 11‑й
танковий і, з початком німецької агресії, передислоковано
у м. Вагаршапат Вірменської РСР, який звідти здійснив
марш до Ірану та через місяць повернувся назад.
У 1941 р. 11‑й танковий полк був переформований
у 6-ту танкову бригаду, яка в 1942 р., вже як 56-а окрема
танкова бригада брала участь у визволенні Криму. Згодом
бригада оточувала німців під час Сталінградської битви, за
яку отримала почесне найменування «гвардійська» і була
переформована на 33‑ю гвардійську окрему танкову бригаду. З липня 1943 р. 33‑я Гв. ОТБр бере участь у визволенні

T

he history of the military educational institution begins
with the 13th Mechanized Regiment of the 13th Don
Cossack Cavalry Division, the first mention of which
dates back to 1936. In the winter of 1939–1940, the 6th light
tank regiment served as the basis for the 28th armored regiment, which soldiers participated in the Soviet-Finnish War.
In June 1940, the regiment was renamed into the 11th tank
regiment. At the beginning of German aggression it was relocated in the city of Vagarshapat in the Armenian SSR, which
made the march from there to Iran and back in a month.
In 1941, the 11th armored regiment was reformed in the
6th tank brigade, which already as a separate 56th tank brigade took part in the liberation of the Crimea in 1942. Subsequently, the brigade surrounded the Germans during the Battle of Stalingrad, for which it received the honorary title of the
«Guard Brigade» and was reformed in the 33rd Separate Guard
Tank Brigade. From July 1943, the 33rd Separate Guard Tank
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Донбасу. В серпні 1943 р. згідно з наказом
Brigade was involved in the liberation of Donbas.
заступника Народного комісара оборони
In August 1943, the order of the Deputy PeoСРСР, на базі 33‑ї гвардійської окремої танple’s Commissar of Defense based on the 33d
кової бригади було сформовано Гвардійське
Separate Guard Tank Brigade formed Kharkiv
Харківське танкове училище (лейтенантів).
Guard Tank School (of lieutenants).
У 1946–1966 рр. училище існувало як
In 1946–6966, the school existed as a
середній навчальний заклад із терміном навsecondary school, with a training period of
чання курсантів три роки. Протягом 1966–
cadets for three years. During 1966–1997,
1997 рр. училище іменувалося як Харківthe school had been called Kharkiv Guards
ське гвардійське вище танкове командне
Higher Tank Command School, the training
училище, термін навчання в якому складав
period being four years. In 1969, the school
чотири роки. У 1969 р. училищу присвоєно
received the name of the Verkhovna Rada of
ім’я Верховної Ради УРСР.
Ukrainian SSR.
У квітні 1975 р. «за значні заслуги у підгоIn April 1975, «for significant achieveНачальник факультету,
товці офіцерських кадрів і у зв’язку з 30-річments in the training of officers and in conполковник
чям Перемоги у Другій світовій війні» училище
nection with the 30th anniversary of Victory
о. в. Серпухов
було нагороджено орденом Червоної Зірки.
in World War II» the school was awarded the
У 1997 р. училище перетворено на ХарOrder
of the Red Star.
Head of the Faculty,
ківський інститут танкових військ ім. ВерхоIn
1997, the school was transformed into
Colonel
вної Ради України, а в 2003 р. заклад став
Kharkiv
Tank Troops Institute named after VerkO. V. Serpukhov
структурним підрозділом НТУ «ХПІ».
hovna Rada of Ukraine, and since 2003 the
У 2004 р. навчальний заклад був нагороджений Дипло- institution has been a structural subdivision of NTU «KhPI».
мом «Софія Київська» в номінації вищих навчальних заклаIn 2004, the school was awarded a diploma of «Kyiv
дів України за вагомий внесок у підготовку висококваліфі- Sophia» in the category of higher military educational instituкованих кадрів Збройних cил України
tions of Ukraine for considerable contribution to the training
З 2007 р., внаслідок переформування, навчаль- of highly-qualified personnel of the Armed Forces of Ukraine.
ний заклад існує як Гвардійський ордена Червоної Зірки
Since 2007, due to reorganization, the educational instiфакультет військової підготовки імені Верховної Ради tution has existed as the Red Star Order Guards Military TrainУкраїни НТУ «ХПІ» під керівництвом полковника О. В. Сер- ing Faculty named after Verkhovna Rada of Ukraine at NTU
пухова, випускника училища 1981 р.
«KhPI» and is headed by Colonel O. V. Serpukhov, the school
У різні роки військовий навчальний заклад очолювали: graduate of 1981.
полковники В. С. Титов, В. П. Попов; генерал-майори
Over the years, the military educational institution was
танкових військ П. О. Юдін, Л. І. Черніченко, І. Ф. Кузь- headed by Colonel V. S. Tytov, V. P. Popov; Major Generals of
мук, Ю. Ф. Кутенков; генерал-майори В. С. Михайлов, armored troops P. O. Yudin; L. I. Chernichenko, I. F. Kuzmuk,
А. М. Сиротенко, М. О. Кечев; Герої Радянського Союзу — Yu. F. Kutenkov, Major Generals V. S. Mykhaylov, A. M. Syroгенерал-майор танкових військ В. І. Зайцев та генерал- tenko, M. O. Kechev; Heroes of the Soviet Union Major Genлейтенант танкових військ В. Н. Кашуба.
eral of Armored Forces V. I. Zaitsev and Lieutenant General of
За роки існування навчальний заклад підготував Armored Troops V. N. Kashuba.
майже 25 тис. висококласних спеціалістів для танкових
Over the years the school has trained nearly 25 thousand
військ, військ РХБ захисту для Збройних сил України та highly-qualified specialists for armored troops, troops for proінших силових структур. Багато з них стали відомими воє- tection against radiological, biological and chemical threats for
начальниками, вченими, державними діячами, зокрема the Armed Forces of Ukraine and other security forces. Many
А. М. Сиротенко — заступник начальника Генштабу ЗСУ, of them became famous military leaders, scientists, statesгенерал-лейтенант; О. І. Кузьмук — колишній Міністр обо- men, including A. M. Syrotenko — Deputy Chief of the Genрони України, генерал армії України; І. В. Біжан — колишній eral Staff of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant-Genперший заступник Міністра оборони України, генерал-пол- eral; O. I. Kuzmuk — former Defense Minister of Ukraine, Army
ковник; С. О. Кириченко — колишній начальник Генштабу General of Ukraine; I. V. Bizhan — former First Deputy of the
головнокомандувач ЗСУ, генерал армії України; а також Minister of Defense of Ukraine, Colonel-General; S. O. Kyryбагато генералів Центрального апарату Міністерства обо- chenko — former Chief of the General Staff, Commander-inрони України, командирів об’єднань і з’єднань.
Chief of the Armed Forces of Ukraine, Army General of Ukraine;
Багато випускників військового навчального закладу, and many generals holding the highest positions in the Minisпродовжуючи героїчні бойові традиції, завжди з честю try of Defense of Ukraine, commanders of forces and unions.
виконували військовий обов’язок, брали участь у ліквідаMany graduates of the military educational institutions,
ції наслідків Чорнобильської аварії, миротворчих місіях, continuing the traditions of heroic fighting, have always hono
афганській війні, а нині й у зоні проведення АТО.
rably fulfilled their military duty, participated in the aftermath of
Сьогодні відомо, що 28 випускників ВНЗ загинули, the Chernobyl accident, peacekeeping missions, the Afghan
захищаючи Батьківщину від російсько-терористичних угру- war, now in the area of ATO.
пувань, серед них: Герой України, Народний Герой У
 країни,
Today we know that 28 graduates died defending their
кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, homeland from Russian terrorist groups, including the Hero
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командир танкової роти 93 механізованої бригади, капітан
О. М. Лавренко, який виявив міцність сили духу захисника
Батьківщини і на вимоги ворога здатися в полон підірвав
себе та свою бойову машину. Згідно з наказом Міністра
оборони України від 29 січня 2016 р., капітан О. М. Лавренко зарахований навічно до списків особового складу
факультету військової підготовки НТУ «ХПІ»; Герой У
 країни,
кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня, один
із «кіборгів», командир механізованої роти 93 механізованої бригади капітан С. В. Колодій, котрий пішов виручати
своїх побратимів, які потерпали від атак ворога на одному
з блокпостів. Прориваючись на БМП-2 до опорного пункту
взводу, він вступив у нерівну схватку з російськими танками
та загинув, надавши можливість підлеглим вийти з бою і не
потрапити у полон.
Серед випускників є багато офіцерів, які мають державні нагороди за мужні подвиги в зоні АТО: Герой України,
Народний Герой України, кавалер ордена Богдана Хмельницького II та III ступенів, випускник 2004 р., майор
Є. М. Межевікін; Герой України, кавалер ордена Богдана
Хмельницького II та III ступенів, випускник 1998 р., генерал-майор А. Т. Ковальчук; кавалер ордена Богдана
Хмельницького III ступеня й ордена Данила Галицького, випускник 1996 р., полковник В. Д. Ніколюк; кавалер ордена
Богдана Хмельницького III ступеня, випускник 1997 р.,
генерал-майор О. М. Мікац.
Нині командування факультету, науково-педагогічні
працівники та працівники ЗСУ виконують завдання щодо:
– підготовки офіцерів тактичної ланки для Збройних
сил України денної форми навчання за напрямом підготовки «Інженерна механіка» зі спеціальності «Озброєння
та військова техніка» та з напряму «Хімія» за спеціальністю
«Озброєння та засоби військ РХБ захисту та екологічна
безпека» за ОС «магістр» із загальним терміном навчання
п’ять років. У зв’язку з удосконаленням системи військової освіти, з 2016 н. р. здійснено переведення підготовки
військових фахівців до галузі знань «Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону». Навчання
проводиться за спеціальностями «Озброєння та військова
техніка» та «Забезпечення військ (сил)»;

Розгортання пункту спеціальної обробки озброєння та
військової техніки курсантами — фахівцями військ РХБ захисту
Deployment of the point of special treatment of armament and
military equipment by the cadets-specialists of NBC defense forces

of Ukraine, People’s Hero of Ukraine, Holder of the Order of
Bohdan Khmelnytskyi of the III degree, tank company commander of the 93d Mechanized Brigade, Captain O. M. Lavrenko, who showed the strength of fortitude as a defender of
the motherland, and when the enemy demanded to surrender, he blew himself up with his military machine. According
to the order of the Minister of Defense of Ukraine as of January 29, 2016, Captain O. M. Lavrenko was enlisted to the personnel list of Military Training Faculty at NTU «KhPI» for ever;
Hero of Ukraine, Commander of the Order of Bohdan Khmelnytskyi of the III degree, one of the «cyborgs», Commander of
the Mechanized Troop of the 93rd Mechanized Brigade Captain S. V. Kolodiy, who went to rescue his brothers-in-arms who
suffered from attacks of the enemy at one of the checkpoints.
Breaking through to the platoon reference point on BMP-2, he
started an uneven struggle with Russian tanks and was killed
by enabling his subordinates to withdraw from the fight and
avoid being captured.
The graduates include many officers who have state
awards for courageous deeds in the area of ATO, including:
Hero of Ukraine, People’s Hero of Ukraine, Holder of the Order
of Bohdan Khmelnytskyi of the II and III degrees, graduate of
2004, Major Ye. M. Mezhevikin; Hero of Ukraine, Holder of the
Order of Bohdan Khmelnytskyi of the II and III degrees, gra
duate of 1998, Major General A. T. Kovalchuk; Holder of the
Order of Bohdan Khmelnytskyi of the III degree and the Order
of Daniel Galician, graduate of 1996, Colonel V. D. Nikolyuk;
Holder of the Order of Bohdan Khmelnytskyi of the III degree,
graduate of 1997, Major General O. M. Mikats.
Now, the Faculty administration, scholars, educators and
employees of the Armed Forces of Ukraine carry out tasks on:
– training of the tactical level officers for the Armed
Forces of Ukraine, full time preparation in the field of study
«Engineering Mechanics» within the specialty of «Arms
and Military Equipment» and in the field of study «Chemistry» within the specialty «Arms and Means of Troops for
Protection Against Radiological, Biological and Chemical
Threats and Environmental Safety» with an educational level
of «Master» with a total study period of five years. In connection with the improvement of military education from the
academic year of 2016, the transfer of military experts in
the field of «Military Science, National Security, Security of
the State Border» was carried out. Education in the field of
«Arms and Military Equipment» and «Maintenance of Troops
(Forces)» was provided;
– programs of reserve officers training for university
students;
– training of officers at the courses of advanced education for military units and divisions of the land troops of the
Armed Forces of Ukraine;
– retraining and advanced training of the military personnel called up during the mobilization for 11 military specialties in the «Technical Maintenance» and «Protection against
Radiological, Biological and Chemical Threats».
The educational process of the Faculty involves its scientific and teaching staff and the staff of NTU «KhPI». The training involves more than 60 lecturers, of whom 35% have a
degree and the appropriate academic rank, 25% are comba
tants, in particular in the area of ATO.
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– навчання студентів ВНЗ за програмами підготовки
офіцерів запасу;
– підготовки офіцерів на курсах підвищення кваліфікації
офіцерів військових частин і підрозділів Сухопутних військ
Збройних сил України;
– перепідготовки та підвищення кваліфікації військовослужбовців, призваних під час мобілізації за 11 військовообліковими спеціальностями напряму «Технічне забезпечення» та «РХБ захист».
В освітньому процесі факультету беруть участь наукові
та науково-педагогічні працівники факультету, професорсько-викладацький склад НТУ «ХПІ». Всього до підготовки
залучається понад 60 викладачів, з яких 35% мають науковий ступінь і вчене звання, 25% — учасники бойових дій,
зокрема в зоні АТО.
Для навчання курсантів використовуються навчальні
корпуси з лекційними аудиторіями, комп’ютерними класами й електронним тиром; навчально-тренувальні комплекси та лабораторії практичних занять; навчальні майданчики та містечка; спортивні комплекси та споруди;
ділянка тактичної підготовки військовослужбовців і стройовий плац. Для базової підготовки інженерів-механіків
задіяні спеціалізовані класи та лабораторії університету,
НДІ «Молнія», ННЦ «ХФТІ», КП ХКБМ ім. О. О. Морозова,
ХНУ ім. В. Н. Каразіна та багатьох інших. Підготовка фахівців військ РХБ захисту здійснюється з використанням матеріально-технічної бази двох хімічних факультетів НТУ «ХПІ».
Факультет повністю укомплектований сучасними тренажерними комплексами, технікою й озброєнням для проведення підготовки, включаючи сучасні зразки ОВТ, а саме:
БМ «Булат», БМ «Оплот», БРЕМ «Атлет».
У складі перших ремонтних бригад, які з початку АТО
займалися ремонтом і відновленням техніки, були військовослужбовці факультету, а саме: викладачі, курсанти
напряму підготовки «Інженерна механіка» й офіцери, військовослужбовці військової служби за контрактом підрозділів забезпечення навчального процесу.
Понад 60 військовослужбовців факультету військової
підготовки НТУ «ХПІ» із березня 2014 до вересня 2015 р.
забезпечували ремонт і відновлення озброєння та військової техніки, пошкодженої в зоні АТО.
Під час ремонтної практики на Харківському бронетанковому ремонтному заводі курсантами факультету відновлено близько десяти одиниць танків для підрозділів, що
задіяні в АТО.
Усі військовослужбовці факультету, які ремонтували
озброєння та військову техніку, отримали неоціненний
практичний досвід зі своєї спеціальності. Багато з них нагороджені відзнаками МОУ та НГШ ЗСУ. Серед них: капітан медичної служби Ю. В. Колосов — начальник поліклініки факультету, перебував у зоні АТО на посаді начальника
медичної служби сектору «С» у період із січня до лютого
2015 р. Під час централізованого виведення людей і техніки
з Дебальцевого, медперсонал служби й особисто капітан
Ю. В. Колосов, перебуваючи під постійним обстрілом мінометів, артилерії противника, рятували життя своїм бойовим побратимам. За виявлені у захисті державних інтересів
особисті мужність і відвагу, зміцнення обороноздатності
й безпеки України капітана Ю. В. Колосова нагороджено

Практичне використання курсантами напряму підготовки
«Інженерна механіка» можливостей бойової ремонтноевакуаційної машини
The practical use of the features of the armoured recovery
vehicle by the cadets specializing
in «Engineering Mechanics»

The training of students is carried out in educational
buildings with lecture halls, computer classes and electronic
shooting range; training facility and laboratory practical exercises; educational sites and campus; sports complexes and
facilities; section of tactical training for the military men and a
parade ground. For the purpose of basic training for mechanical engineers the University involved specialized classrooms
and laboratories, SRDI «Molniya», NSC «KhIPhT», SE Kharkiv
Morozov Machine Building, V. N. Karazin Kharkiv National
University and many others. Training specialists for troops
in Protection against Radiological, Biological and Chemical
Threats is carried out using the material and technical base of
two chemical faculties at NTU «KhPI».
The Faculty is fully equipped with modern training complexes, equipment and weapons for training, including advanced
weapons and equipment, namely: combat tank «Bulat», combat tank «Oplot» armored recovery vehicle «Atlet».
The first repair crews engaged in repair and restoration
of equipment from the beginning of ATO were represented
by the military personnel of the Faculty, namely lecturers, students in the specialty of «Engineering Mechanics» and officers, military personnel working under contract for the provision of the educational process.
More than 60 military men of Military Training Faculty at
NTU «KhPI» from March 2014 to September 2015 ensured
the repair and restoration of weapons and military equipment
damaged in the area of ATO.
During the repair practice at Kharkiv Armored Tank Repair
Plant, the Faculty students restored about ten tanks for the
units involved in the area of ATO.
All the military men of the Faculty, who repaired weapons and military equipment, gained invaluable experience in
their specialty. Many are awarded by the Ministry of Defense of
Ukraine and the Chief of the Armed Forces General Staff. Among
them: Captain of the Medical Service Yu. V. Kolosov, Head of
the Faculty’s Clinic, who was in the area of ATO as the Chief
of the Medical Service, Sector «C», in the period from January
to February 2015. During the centralized withdrawal of people
and equipment from Debaltsevo, the medical staff of the Service and Captain Yu. V. Kolosov, in particular, were saving lives
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медаллю «Захисник Вітчизни»; капітан В. В. Сарай також
отримав нагороду — медаль «Захисник Вітчизни». 28 липня
2014 р., під час штурму с. Степанівка Шахтарського району,
Донецької області, був поранений. Транспортуючи пораненого на БМП-2, потрапив у засідку. Пострілом з гранатомету був викинутий з броні та потрапив у полон, де провів
майже 20 діб у підвалі. 24 серпня у складі 59-ти полонених
його змусили брати участь у «параді полонених» у Донецьку.
Володимир був звільнений з полону 26 серпня 2014 р.; підполковник Л. С. Кураш — ст.й науковий співробітник науково-дослідної лабораторії, з початку антитерористичної
операції до вересня 2015 р. виконував бойові завдання
в зоні її проведення. Офіцер був нагороджений відзнакою Міністра оборони України — медаллю «За військову
доблесть» та іменною вогнепальною зброєю, державною
нагородою «За військову службу Україні». Медаль «За військову службу Україні» отримав і майор С. Крепченко.
Багато військовослужбовців факультету, учасників
АТО, отримали нагороди від Міністра оборони України
(нагрудні знаки «За військову доблесть», «Знак Пошани»,
«За зразкову службу») та начальника Генерального штабу
Збройних сил України (нагрудні знаки «За досягнення
у військовій службі», «За взірцевість у військовій службі»,
«Учасник АТО»). Один курсант відзначений відзнакою МНС
України «За розмінування». Знаком суспільного визнання
«Оборона рідної Держави» нагороджені двоє курсантів.
Сьогодні 95 курсантів I та II курсів мають статус учасників бойових дій. Серед них: сержант І. Федотченко,
молодші сержанти О. Курганський, О. Басалига, ст.й солдат С. Піхур, солдат М. Сусідко (нагороджені орденом «За
мужність» III ступеня), сержанти І. Веретенніков, О. Малець,
С. Мащенко, молодші сержанти З. Дмитрук, О. Курганський (нагороджені медаллю «Захиснику Вітчизни»), молодший сержант О. Каревський, ст.й солдат Р. Брежнєв (нагороджені медаллю «За військову службу Україні»).
Зважаючи на виконання завдань за призначенням
у зоні АТО, підготовка військових фахівців на факультеті
зазнала певних змін. До кваліфікаційних вимог, навчальних
планів та програм підготовки військових фахівців на
факультеті внесено зміни з урахуванням досвіду АТО, посилена практична спрямованість підготовки, формування

Візит міністра оборони України, генерал-полковника
С. Т. Полторака до ФВП НТУ «ХПІ», 2015 р.
Visit of the Minister of Defense of Ukraine, Colonel
General S. T. Poltorak to the MTF of NTU «KhPI», 2015

of their brothers-in-arms under constant fire from mortars and
artillery of the enemy. For personal courage and bravery in fighting for state interests, strengthening the defense capacity and
security of Ukraine, Captain Yu. V. Kolosov was awarded the
medal of the «Defender of Motherland»; Captain V. V. Saray was
also awarded the medal of the «Defender of the Motherland».
On July 28, 2014, during the assault of Stepanivka, Shakhtarskyi district of Donetsk region, he was wounded. Transporting the wounded on BMP-2 fell into an ambush. A shot of a
grenade launcher threw him away from the armor and he was
taken prisoner, where he spent nearly 20 days in the basement.
On August 24, with 59 prisoners he was forced to participate in
the «parade of prisoners» in Donetsk. Volodymyr was released
on August 26, 2014; Lieutenant Colonel L. S. Kurash, Senior
Research Fellow of the Scientific Laboratory, from the beginning of the anti-terrorist operation in September 2015, served
in combat missions in the area of the hostilities. The officer was
awarded by the Minister of Defense of Ukraine with a medal
«For Military Valor» and personal firearms, State Award «For Military Service to Ukraine». Major S. Krepchenko also received the
medal «For Military Service to Ukraine»
Numerous military men of the Faculty, participants of the
ATO, received the awards from the Minister of Defense of
Ukraine (the award pin «For Military Valor», «Badge of Honor»,
«For Exemplary Service») and the Chief of the General Staff of
the Armed Forces of Ukraine (badges «For Achievements in
the Military Service», «For Exemplary Military Service »,«Partici
pant of ATO»). One student received the award of the Ministry of Ukraine «For Mine Clearance». A sign of public recognition «Defense of the Native Land» was given to two students.
Today, 95 students at the 1st and 2nd years of education have the status of combatants. Among them: Sergeant
I. Fedotchenko, junior sergeants O. Kurhanskyy, O. Basalyha, Senior Soldier S. Pikhur, Soldier M. Susidko (awarded the
order «For Courage» of the III degree), Sergeants I. Veretennikov, O. Malets, C. Mashchenko, Junior Sergeants Z. Dmytruk,
O. Kurhanskyi (awarded the medal of the «Defender of Motherland»), Junior Sergeant O. Karevskyi, Senior Soldier P. Brezhnyev (awarded the medal «For Military Service to Ukraine»).
Given the fulfillment of the assigned tasks in the area
of ATO, training of the military personnel at the Faculty has
undergone some changes. The qualifying requirements, curricula and training programs for the military personnel at the
Faculty were amended, taking into account the experience
of ATO, the practical orientation of training was reinforced,
developing abilities and skills, which a modern specialist in
technical maintenance and radiological, chemical and biological protection shall possess.
The programs of training provide that the practical component takes at least 70% of the study time. Training ensures
sufficient practical and group classes on general military and
specialized training according to the specialty and military and
accounting specialties. A particular attention is paid to conducting night and comprehensive studies. The training program includes questions about the experience of the Armed
Forces in the area of ATO, including information and analytical
material and specific practice of the teaching staff.
A major focus during training is placed on practical prepa
ration of the personnel, which involves shooting practice in
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вмінь і навичок, якими повинен володіти сучасний фахівець із технічного забезпечення та РХБ захисту.
У програмах підготовки практична складова підготовки становить не менше 70% навчального часу. Під час
навчання проводиться достатня кількість практичних і групових занять із загальновійськової та фахової підготовки
відповідно до навчальної та військово-облікової спеціальностей. Особлива увага приділяється проведенню нічних
і комплексних занять. До програми підготовки включені
питання щодо досвіду військ ЗСУ в зоні АТО, враховуючи інформаційно-аналітичний матеріал і власну практику
викладацького складу.
Основна увага під час навчання зосереджена на
практичній підготовці особового складу, яка передбачає
виконання вправ стрільби з вогневої підготовки, водіння
бойових машин, а також набуття навичок за фахом.
Під час навчання курсантів передбачена достатня кількість полігонних виходів, навчальних і військових практик
для закріплення набутих теоретичних знань і практичних
навичок.
Проведений аналіз виконання завдань щодо підготовки військовослужбовців за фахом, запроваджений
у навчальний процес факультету через систему факультативних занять із дисциплін загальновійськової та фахової підготовки, а також проведення спільних (комплексних)
занять із загальновійськової підготовки та дисциплін професійної та практичної підготовки (за спеціальностями підготовки). На таких заняттях курсанти відпрацьовують техніку різних видів тактичних дій та управління підрозділами.
Широко використовується ситуаційне програвання дій
військ за досвідом АТО з використанням імітаційних засобів і комплектів зброї з Laser-Tag, військові ігри на картах
під час групових вправ. Як інструктори, під час занять на
навчальних місцях діють військовослужбовці, які мають
досвід участі в АТО.
З метою розвитку й удосконалення освітньої діяльності факультету планується: започаткування підготовки
за новими спеціальностями та спеціалізаціями, їх ліцензування і акредитація; вдосконалення курсової підготовки
військовослужбовців; розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази, придбання сучасних тренажерних
комплексів і програмних продуктів.
Із наукової діяльності в планах: подальший розвиток
і поглиблення наукового співробітництва завдяки формуванню сумісних наукових колективів наукових і науковопедагогічних працівників факультету, інших ВНЗ України,
провідних вітчизняних учених і фахівців-практиків оборонної сфери для проведення нових, міждисциплінарних за
характером досліджень за напрямами розвитку ЗСУ; дослідження актуальних проблем із питань оборони держави,
розвитку систем військової освіти та науки, форм і способів підготовки, застосування і забезпечення ЗСУ; науковометодичне забезпечення освітнього процесу факультету та
проведення активної політики трансферу наукових результатів у навчальний процес і професійне середовище.
Концептуальним напрямом розвитку факультету є утримання лідерських позицій у підготовці військових фахівців
і забезпечення високої якості процесу навчання офіцерського складу для сучасних Збройних сил України.

firing training, driving military vehicles and skills in the specialty. During the training, students are provided with a sufficient number of practice in the shooting range, educational
and military practice to consolidate the acquired theoretical
knowledge and practical skills.
The conducted analysis of the tasks in the training of
the military within their specialty is introduced in the educational process of the Faculty through elective courses in
general military and specialized training and joint (complex)
classes on general military training and disciplines of professional and practical training (training in the field). At these
classes, students practice the techniques of different types
of tactical activities and unit management. Situational play is
widely used for the troops with ATO experience using simulation tools and weapons sets of Laser-Tag, war games on
maps during group exercises. The instructors during the onsite training are represented by the military personnel, who
have an experience of participation in ATO.
In order to develop and improve educational activities of the Faculty, it is planned to: launch training in new
professions and specializations, licensing and accreditation; improve military course training; develop and improve
logistics, purchase of modern training complexes and
software.
In terms of the research, it is planned to: further develop
and deepen scientific cooperation through the formation of joint scientific research teams and teaching staff of
the Faculty, other universities in Ukraine, leading national
scholars and practitioners of the defense sector for new
interdisciplina
ry research in the directions of the Armed
Forces development; conduct research on topical issues of
national defense, the development of military education and
science, forms and methods of preparation, application and
maintenance of the Armed Forces; provide methodological framework of the educational process of the Faculty and
active policy of transferring scientific results in the learning
process and professional environment.
The conceptual direction of the Faculty development is
to maintain leadership in the training of military professionals
and to ensure high quality of the learning process for current
officers of the Armed Forces of Ukraine.

Курсанти факультету, які одними з перших увійшли до складу
ремонтної бригади з відновлення техніки в зоні проведення
АТО на Сході України
The cadets who were among the first to become a part of the repair
team to repair the equipment in the area of ATO in Eastern Ukraine
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