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Задля всебічного та гармонійного виховання

студентів, формування у них патріотичних,

морально-психологічних та військово-професійних

якостей, виховання почуття обов’язку та

готовності до захисту Вітчизни, кафедра

військової підготовки Національного університету

оборони України імені Івана Черняховського

проводить військову підготовку за програмою

підготовки офіцерів запасу для забезпечення

Збройних Сил України та інших військових

формувань необхідною кількістю військово-

навчених громадян для виконання військового

обов’язку в запасі, проходження військової служби

в військовому резерві Збройних Сил України, а

також забезпечення реалізації права громадян

на рівні можливості в виборі професії шляхом

здобуття додаткових знань.

Перший  заступник начальника 

Національного університету

оборони України

імені Івана Черняховського

генерал - лейтенант

ТАРАСОВ

Віктор Миколайович



Відповідно до вимог Порядку проведення

військової підготовки громадян України за

програмою підготовки офіцерів запасу,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 01 лютого 2012 року № 48,

Інструкції про організацію військової

підготовки громадян України за програмою

підготовки офіцерів запасу, затвердженої

наказом Міністерства оборони України та

Міністерства освіти і науки України від 14

грудня 2015 року № 719/1289, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 31 грудня

2015 року за № 1678/28123 (зі змінами,

внесеними згідно з Наказом Міністерства

оборони України № 316/833 від 18 червня 2019

року), військова підготовка, як правило,

планується та проводиться протягом одного

навчального дня на тиждень (методом

проведення “військового дня”) строком

до двох років навчання.

Начальник кафедри 

військової підготовки

полковник

КАМАЛОВ

Євген Віталійович



Згідно наказу начальника Національної академії оборони України від 13 лютого 2001 року №167

“Про організацію навчання студентів за програмами офіцерів запасу на факультеті перепідготовки і

підвищення кваліфікації (заочного навчання і екстернату)” було розпочато навчання студентів за

програмою підготовки офіцерів запасу у Національній академії оборони України під керівництвом

полковника запасу Марченка Валерія Яковича.
У відповідності до вимог наказів Міністра оборони України від 24 січня 2006 року №28 та від 09

лютого 2006 року №69, спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти і

науки України від 03 травня 2006 року №243/344 та від 31 липня 2006 року №470/4 у серпні 2006 року

було створено кафедру підготовки офіцерів запасу Національної академії оборони України.

У 2019 році факультет реконструюють в кафедру військової підготовки

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, яку очолює

полковник Камалов Євген Віталійович.

Наказом начальника Національного університету оборони України імені Івана

Черняховського №59 від 26 лютого 2021 року “Про встановлення Дня кафедри військової

Через дев’ять років кафедру реорганізовано у Факультет підготовки офіцерів запасу

згідно наказу начальника Національного університету оборони України імені Івана

Черняховського від 23 червня 2015 року №126 “Про реорганізацію кафедри підготовки

офіцерів запасу”. Деканом факультету призначений полковник запасу Марценківський

Вадим Тадеушевич.

підготовки”: 1. 13 листопада 2001 року вважати початком підготовки громадян України за

програмою підготовки офіцерів запасу в навчальному закладі.

2. Встановити 13 листопада як День кафедри військової підготовки.

Історична довідка



На сьогодні кафедра має потужний науковий потенціал: 2 доктора наук та 10 кандидатів наук.

На кафедрі проходять навчання студенти із 37 закладів вищої освіти України.

На теперішній час кафедра здійснює військову підготовку офіцерів запасу за наступними

напрямами: політологія, психологія, тилове та фінансове забезпечення, математичне та

програмне забезпечення автоматизованих систем, будівництво та експлуатація військових та

спеціальних споруд, інженерно-технічне забезпечення, організація пожежної безпеки,

застосування артилерійських та механізованих підрозділів.

Під час навчання студенти вивчають основи загальновійськового бою, бойову техніку та

озброєння, морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ (сил),

математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, а також

отримують знання та вміння з вогневої, інженерної, військово-медичної підготовки.

Після закінчення навчання та присвоєння звання молодшого лейтенанта запасу випускники

кафедри військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана

Черняховського можуть проходити військову службу за контрактом у Збройних Силах України

та інших силових структурах України (Служба безпеки України, Державна прикордонна

служба, Міністерство надзвичайних ситуацій, Головне управління розвідки, прокуратура,

Міністерство внутрішніх справ). Під час прийому на державну службу в органи державного

управління, в місцеві органи влади, державні та приватні підприємства у претендента на посаду

враховується наявність підготовки за програмою навчання офіцера запасу та військового звання.

Історична довідка



➢Організація пожежної безпеки.

➢Застосування механізованих підрозділів.

➢Застосування артилерійських підрозділів.

➢Застосування інженерно – технічних підрозділів.

➢Застосування десантно – штурмових підрозділів.

➢Організація морально – психологічного забезпечення.

➢Застосування інженерних, дорожньо – будівельних та містобудівельних підрозділів.

➢Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, 

систем захисту інформації та кібернетичної безпеки.

➢Організація продовольчого, речового, шкіперського і торгівельно - побутового забезпечення.

➢Застосування з'єднань, військових частин і підрозділів морської піхоти.

➢Застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих ракетних

комплексів (ПТКРК)

* Програма підготовки офіцерів запасу за 4 - х місячним терміном.



Основні завдання з наукової і науково - технічної діяльності :



Військова підготовка складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, 

комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та 

тактичної медицини на базі навчального центру НУОУ та навчального збору.

Після проходження програми навчального збору та складання випускного екзамену студенти, 

які проходять військову підготовку, в урочистих умовах складають Військову присягу згідно з 

порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.



полковник 

КАМАЛОВ 

Євген Віталійович

АТО (2014 -Дебальцеве, 

2017 – Волноваха, Авдеевка)

“За зразкову службу ІІІ ступеню”,

Поранення середньої важкості 

полковник 

КЛОНЦАК 

Микола Ярославович

АТО (2015 р.)

Краматорськ

Нагрудний знак АТО

КОРІННИЙ

Сергій Петрович

ДРА (1986-1987). Битва за базу 

Джавара.Орден «За мужество».

Ущелина Танги.Орден «За службу 

Батьківщині у ЗС»

лейтенант 

АЛІЄВ

Тимур Азерович

АТО м.Мар'їнка Донецька обл.     

(2018-2019 р.)

полковник у запасі

КУРАМШИН 

Ваід Камільєвич

АТО Краматорськ (2015 р.)

полковник

ДРОК

Людмила Володимирівна

АТО (2016 штаб АТО)

полковник у запасі

НІКІТЮК

Олександр Володимирович

АТО (2016 – Луганська, 

Донецька обл.) “За участь в 

АТО”, “Учасник АТО”



ПОДРЄЗ 

Микола Семенович

ДРА (1986-1988)

Радник начальника тила 2 

пехотної дівізії (Пандшер) 

2 Ордена Красной Звезды

ТУРСЬКИЙ  

Олег Юрійович

(1991-2000)

Розмінування місцевості на 

території України

ХАРЧЕНКО  

Володимир Юрійович

Ангола 

(1989-1990)

Командир ремонтної роти ОРВБ

СВЕРДЛЕНКО 

Станіслав Григорович

Хорватія 

(1995)

Ветеран війни. 

інвалід війни.  2011

ВАЩЕНКО 

Олександр Іванович

ДРА (1980-1981)

180 мотострілковий полк

Орден Красной Звезды

КОБЗАР

Анатолій Олексійович

Югославія (1994)

Ветеран війни ІІ групи

Інвалід війни 2008

ХІВРИЧ

Олександр Васильович
Учасник ЧАЕС 2 к

Ком. роти спец. обробки 32 полк 
хім. захисту

смт. Комарин, Гомельска область
Медаль «За боевые заслуги»

ПЕТРЕНКО

Микола Михайлович

(1994-2001)

Розмінування місцевості на 

території України

Орден «За мужність»



полковник 

ГОЛОБОРОДЬКО

Сергій Борисович
2014 р. - Довгеньке, Славянськ, Саур

Могила, Краматорськ

2015 р. - Краматорськ, Дебальцево, Щастя.

2016 – 2017 рр. - Часів Яр, Маріуполь

підполковник

ЖУЧКОВ

Андрій Валерійович
АТО, ООС: 2014 р. – Луганського, 

2015 р. - Волноваха Донецької обл.,

2017 - 2018 р. – Попасна, Золоте, 

Новотошківка Луганської обл.

2018 -2019 рр. – Часів Яр

підполковник 

ПЕТРОВ 

Віктор Анатолійович

АТО : 2014 р.  Дебальцеве.

2018 -2019 - Новолуганськ.

2019 -2020 рр. – Попасна.

підполковник у запасі

ПРОЦЕНКО

Віктор Васильович

АТО

Краматорськ - 2015 р.

полковник

КОРШОК 

Віктор Миколайович
Учасник АТО (2014 – 2016 рр.)

Семенівка, Луганський аеропорт

Лицар ордена Богдана 

Хмельницького ІІІ ступеню

підполковник

КАРПЕНКО

Олександр Сергійович

АТО 2017 р. Маріїнка, 

Красногорівка



РІК

ВИПУСКУ
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

КІЛЬКІСТЬ

СТУДЕНТІВ
402 761 794 930 985 723 407 853 1116

РІК

ВИПУСКУ
2016 2017 2018 2019 2020 2021

КІЛЬКІСТЬ СТУДЕНТІВ

(група АТО)
47 37 24 10 - 24

РІК

ВИПУСКУ
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

КІЛЬКІСТЬ

СТУДЕНТІВ
1182 1053 914 422 882 880 803 415 413 467



№ 

з/п
Прізвище ім'я по батькові Посада № протоколу, дата

1 ГОЛІК

Віктор Прокопович

Старший 

викладач

№ 251 від 03.05.2016 р.

2 ТУРСЬКИЙ  

Олег Юрійович

Старший 

викладач

№ 443 від 11.09.2017 р.

3 ГУСАРЕНКО

В’ячеслав Михайлович

Старший 

викладач

№ 575 від 21.04.2019 р.

4 КУЛІДА

Ірина Михайлівна

Старший 

викладач

№ 701 від 21.04.2020 р.

5 НІКІТЮК

Олександр Володимирович

Професор № 932 від 29.07.2021 р.

Найкращі науково-педагогічні працівники
кафедри військової підготовки



kafedraviiskovoyi

kafedraviiskovoyivsofficerzapasa@gmail.com

м. Київ

вул. Авіаконструктора 

Антонова, 2/32

КПП № 3

Приймальна комісія:

тел. (044) 271-09-72

Начальник КВП:

тел. (044) 271-09-71

КАФЕДРА ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ


