
НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИМ КОМПЛЕКС
Навчально-лабораторний комплекс призначений 

для забезпечення навчальної діяльності кафедри, під
тримання навчальної матеріально-технічної бази у ро
бочому стані та забезпечення повсякденної діяльності 
кафедри.

Даний підрозділ з моменту створення кафедри 
успішно виконував покладені на нього завдання під ке 
рівництвом начальників лабораторії (з 2007 року - ком
плексу), а саме: майора СТРОГІНА О.М., майора 
ГРИШИНА Г.В., капітана ВОЛИНЦЯ А.В., майора 
ТКАЧАМ.Я.

Завдання щодо якісного та своєчасного відпрацю
вання документів, ведення діловодства на кафедрі, облік 
та зберігання документів покладаються на інженерів та 
лаборантів цього підрозділу. До них належать працівники 
ЗС України ГОРБЕНКО Л.Г., КОВАЛЕНКО О.В., 
ПОЛІЩУК Н.М., ЛУБЯНИЧЕНКО Т.С., КОРОЛЬ Н.М., 
МИРОНЮК Л.В., ФАКАДЕЙ Н.І., ПЕНЬКОВСЬКА С. М., 
ОСТАПЧУК І.і., БРИНЦЕВА Н.Д., САВАТЄЄВА О.А., 
СЛОБОДЯНЮК Л.Г., капітан МАЛУ11ІА Ю.І., прапорщики 
ЗІНЧЕНКО О.А. та КУПЧЕНКО В.М.

Сьогодні навчально-лабораторний '  
к о м п л е к с  о ч о л ю є  п і д п о л к о в н и к  
САМСОНЕНКО М.С. Під його керівницт 
вом успішно виконують визначені завданн 
прац івники ЗС України ЗАЙЦЕВА І. В. 
та БІЛЯВСЬКАЛ. Б.
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ІСТОРІЯ КАФЕДРИ
На підставі наказу Міністра оборони України “Про 

затвердження штатів Академії Збройних Сил України 
№ 14/014 від 28 лютого 1994 року була створена 
кафедра тактики.

19 кв ітня 1994 року вважається 
днем створення кафедри тактики. Цей 
день пов’язаний з першим засіданням 
кафедри під керівництвом начальника 
каф едри полковника  (з 1996 року - 
генерал-майора) ШАРОГО Володимира 
Івановича.

Великий внесок у становлення та розвиток кафедри 
внесли її начальники: у теоретичному плані - полковник 
ГОНЧАРУК М.Г. (1997-1998); у практичному плані - 
полковник ОВЧИННІКОВ В.В. (1998-2002); у поєднанні 
теорії та практики - генерал-майор ГЕРАСИМЕНКО В.П. 
(2002-2005).

З 2005 по 2013 рік кафедру очолював 
полковник (з 2009 року - генерал-майор) 
СТРИЖЕВСЬКИЙ Володимир В’ячеславович.

З початку створення і до 2007 року до складу 
кафедри тактики входили: управління (началь
ник та два заступники, дві ПМК та навчальна 
лабораторія).

Саме під керівництвом СТРИЖЕВСЬКОГО В.В. на базі 
кафедри тактики 1 вересня 2007 року була створена кафед
ра Сухопутних військ у складі: управління (начальник кафед
ри і два заступники); чотири ПМК (загальної тактики; ракет
них військ і артилерії; ППО Сухопутних військ; аеромобіль- 
них військ і авіації Сухопутних військ); навчально-лаборатор- 
ний комплекс.

У 2010 році на базі ПМК ракетних військ і артилерії, 
аеромобільних військ і ав іац ії Сухопутних військ 
були створені окрем і кафедри ун іверситету. На 
кафедрі Сухопутних військ була сформована ПМК Авіації 
Сухопутних військ та науково-дослідна лабораторія 
проблем застосування родів військ Сухопутних військ.

У 2013-2014 роках кафедру очолював 
працівник ЗС України ГОНЧАРУК М.Г.

З 2015 року кафедру очолює полковник 
МУЗИЧЕНКО Дмитро Петрович, заступник - 
полковник ГОЛОВАНОВ А.В.

ПМК ЗАГАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
Першими науково-педагогічними працівниками 

кафедри тактики, хто розпочав організацію навчально- 
виховного процесу, були полковники ЗОРІН В.І., 
ОВЧИННІКОВ В.В., КИРИЛКІН Є.І., ШЕВЦОВ А.М., 
КРАВЧЕНКО С.О., підполковники СИДОРОВ О.Д., 
А Л Ь О Ш И Н  Ю . І . ,  С Т Р И Ж Е В С Ь К И Й  В . В . ,  
МАРТИНЮК В.В., генерал-майор ЩУКІН В.А.

У 1995-1998 роках колектив кафедри поповнили 
генерал-лейтенант ДЕМБОВСЬКИЙ Б.М., генерал- 
м айори П ЛЕ ТЕ Н Е Ц Ь  О .О ., КО Н ДРАТЮ К І.П ., 
ЛАВРИНЕНКО Б.П.

Чималий внесок в удосконалення освітнього процесу 
внесли викладачі: генерал-лейтенант ОЛЕНОВИЧ І.Ф., 
генерал-майор МСХОВ П.В., полковники ГУСАРЕНКО В.М., 
ВАРЮХІН В.О., КОРІННИЙ С.П., ТУРАНСЬКИЙ І.П., 
ПУСТОВОЙ Г.В., ПОЛЯСВ А.І., ЯКУБОВ В.О., БУНІН В.І., 
СЛЕТКОВ Ю.В.,  ПАРАСЮК І.Ф., СТРУКОВ В.В , 
ДИПТАН А.С., ОЛЕЙНИКОВ М.О.

Головами ПМК загальної тактики тривалий час 
були полковники БАГІНСЬКИЙ М.М., КРАВЧЕНКО С.О., 
СМАГЛЮК І.В. та ПОТЕРЯЙКО С.П.

Під їх  кер і вницт вом на ПМК працювали  п ол 
ковники АНДРОСОВ А.І., КРОШКА В.Л., ІРИНЧУК О.В., 
БИШАРЯН Л.М., УМУТБАЄВ І.Г., ЦИБУЛЬКО І.С., 
підполковники ПОВІІІЕДНИЙ В.А., ЗАЙЦЕВ

З трансформацією кафедри тактики у 
кафедру Сухопутних військ у 2007 році 
ПМК загальної тактики очолив полковни 
ЗАРУБА О.Г. У цей період на кафедрі працю
вали працівники ЗС України МАЙБОРОДА В.О.,
КОЗАКОВ Ю.І., ШПОРТЬКО В.М.

Естафету управління ПМК пізніше пере
йняв полковник МАРЧЕНКО О.М., який 
очолював колектив до 2018 року.

Не можна не відзначити внесок у розви
ток загальної тактики ад’юнктів, які у різні 
часи проходили підготовку на кафедрі: 
полковники САЛІЄНКО О.В.,ВАРЛАН Ю.Є., 
ПЕРЕВЕРЗІН Ю.П., КОЗИРСЬКИЙ Р.В., 
Г Е Р А С Ь О В  О . М . ,  п і д п о л к о в н и к и  
Ф Е Д Я Н О В И Ч  Д.Л. ,  МАРДАР О.М. , ,



ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Воєнно-історична 
польова поїздка, 

2011 рік

^Комплексний екзамен 
2012 рік

Комплексний екзамен, 
у начальному центрі 

2012 рік

Участь у 
міжнародному 
військовому 

співробітництві, 
2019 рік

Кафедра Сухопутних 
військ, 2017 рік

ПМК АВІАЦІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
Для підготовки офіцерів оперативно-тактичного 

р ів н я  з п и т а н ь  б о й о в о го  з а с т о с у в а н н я  та 
управління діями військових частин авіації Сухопут
них військ у 2010 році на кафедрі була сформована 
предм етно-м етодична ком іс ія  ав іац ії С ухопут
них військ. Головою ПМК було призначено пол

ковника ШМАКОВА В.В. Першими науко- 
во-педагогічними працівниками, які увійшли 
до складу ПМК, були працівники ЗС України 
КУЗНСЦОВ В.М. та ЛОБАС О.М.

Науково-педагогічні працівники ПМК ви
кладають дві навчальні дисципліни: “Бойове 

застосування авіації Сухопутних військ” та “Забезпечення 
бойових дій авіації Сухопутних військ”.

Сьогодні ПМК очолює полковник 
БОРИЩУК В.І. У складі ПМК працюють: 
працівник ЗС України ЛОБАС О.М. та 
підполковник КАРПЮК О.В.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ПРОБЛЕМ 
ЗАСТОСУВАННЯ РОДІВ ВІЙСЬК 

СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК
„У Основний підрозділ, який здійснює нау

кову та науково-технічну діяльність на 
кафедрі, - НДП, яка була створена у 2010 
році. Першим начальником лабораторії був 
призначений полковник ДАНИЛЮК І.А. 
(з 2011 року - заступник начальника 
кафедри).

З 2013 року лаборатор ію  очолює 
п о л ко в н и к  ПО ЧИНО К С.М . П ід його 
керівництвом працюють п ідполковник ' 
ГАЙДАРЛИ Г.С. та працівник ЗС України 
ЛОБАС О.М. За період існування кафедри 
наково-педагогічними працівниками розроб
лено та опубліковано більше 800 наукових праць, вико
нано 18 науково-дослідних робіт. На кафедрі підготов
лено одного доктора та 15 кандидатів військових наук.

В умовах сьогодення головними завданнями кафедри є 
дослідження питань теорії і практики підготовки і ведення 
загальновійськового бою з урахуванням досвіду, який отри
мують військові частини та підрозділи Сухопутних військ 
під час участі в операції Об’єднаних сил (антитерористич- 
ній операції). Ґ ~ Л

Невід’ємною частиною науко- 
вої та науково-технічної діяль
ності кафедри є робота ад’юн 
тів полковника СКОРОДІДА С.П 
та підполковника ГОРБАЧОВА К.М.
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СТЕПАНЕНКО А.А., ФУРСЕНКО Г.В., КАМАЛОВ Є.В.
Усі офіцери ПМК загальної тактики брали участь в анти 

терористичній операції на території Донецької та 
Луганської областей.

Нині ПМК загальної тактики забезпечує підготовку 
офіцерів оперативно-тактичного рівня з питань бойового 
застосування та управління діями військових частин 
механізованих і танкових військ Сухопутних військ ЗС 
України. Науково-педагогічні працівник ПМК викладають 
дві навчальні дисципліни: “Загальна тактика” та “Застосу
вання Сухопутних військ”.

Сьогодні на ПМК працюють: полков
ники ШЕРИХОВ І.В., ФІЛЮНКІН Є.В., пра
ц івники ЗС України ГОНЧАРУК М.Г., 
МАРЧЕНКО О.М. ,  САЛІСНКО О.В. ,  
СЛУПКО А.В., ПОСТОЛЬНИК М.М. Голова 
ПМК - полковник ШВАЛЮЧИНСЬКИЙ В.В.

ПМК ПРОТИПОВІТРЯНОЇ ОБОРОНИ 
СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

З метою забезпечення підготовки офіцерів оперативно' 
тактичного рівня з питань бойового застосування тг 
управління діями військових частин військ протиповітряно' 
оборони Сухопутних військ ЗС України у 2007 році не 
кафедрі була сформована ПМК ППО СВ.

Першими науково-педагогічними праців
никами, які увійшли до складу ПМК, були 
ЧИЖАНЬКОВ Ю.В., КРАВЧЕНКО С.О.,
УМУТБАСВ І.Г., ЯГОДА В.П. Очолив 
ПМК полковник АНДРЕЙКО О.Я.

У різні роки у складі ПМК працювали полковник 
ЗАРІЧНИЙ О.А., працівники ЗС України ЦИБУЛЬКО І.С., 
ЮРЧУК B.C., підполковник ГОРБАЧОВ К.М.

Тривалий час обов’язки голови ПМК 
виконував доцент кафедри працівник ЗС 
України КРАВЧЕНКО С.О.

Науково-педагогічні працівники ПМК 
викладають три навчальних дисципліни: 
“Бойове застосування військ ППО СВ у бою 
і операції”, “Розвідка повітряного противни
ка у військах ППО СВ”, “Управління вогнем 
підрозділів, частин ППО СВ”.

Сьогодні  у складі  ПМК працюють:  
полковник ЯНЕНКО О.А., який очолює ПМК, 
працівники ЗС України КРАВЧЕНКО С.О. 
та ЯГОДА В.П._________________________

Робота на макеті 
місцевості, 

2004 рік

Святкування 10-ї річниці 
кафедри тактики, 

2004 рік

Навчальна лабораторія, 
2000 рік

Колектив кафедри, 
2003 рік

Засідання кафедри 
тактики,
2004 рік

ЖИТТЯ КАФЕДРИ

Випускний екзамен 
у районі ШПИТБКИ, 

1996 рік


