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Іспити першокурсників
  
[Підполковник Ю. Шинкаренко] 
 #1 от 21.01.2004 
Для опанування професією офіцера курсантам 1-го курсу необхід но пройти на протязі 4,5
місяця первинну військово-професійну підготовку. У цьому році ця підготовка у Харківському
гвардійському ордена , Червоної Зірки інституті танкових військ ім. Верховної Ради України
здійснювалась за наступними спеціальностями.
1. Курсанти командного факультету — за військовою професією сержантський склад
танкових підрозділів, кваліфікація — командир танка.
2. Курсанти інженерного факультету — за військовою професією командир відділення по
ремонту гусеничних машин, кваліфікація — командир відділення.
3. Курсанти факультету РХБ захисту та екології — за військовою професією сержантський
склад військ РХБ захисту, кваліфікація — командир військ РХБ захисту.
Швидко плине час. Програма навчання вичерпана. І от курсанти 1-го курсу в період з 4 по 7
листопада 2003 року складали перші кваліфікаційні іспити у стінах інституту. Призначена
комісія на чолі з начальником відділу (польової виучки) управління бойової підготовки
Північного оперативного командування полковником С А. Харчишиним приступила до
роботи у складі 8 підкомісій. На кваліфікаційні іспити було винесено наступні предмети
навчання:

тактико-спеціальна (тактична) підготовка; 
фізична підготовка; 
стройова підготовка; 
стрілецька зброя та вогнева підготовка; 
технічна підготовка та військовий ремонт; 
технічна та спеціальна підготовка. 

Загальна оцінка з усіх предметів оцінюється «добре». Курсанти показали хороші практичні
навички в командуванні відділенням (екіпажем) та в організації бою на місцевості, фізичну
підготовленість, набули необхідних чітких, швидких і вправних дій при виконанні стройових
прийомів. Непогані навички курсантів у виконанні практичних робіт на техніці, виконання
нормативів зі спеціальної підготовки, роботи з приладами з РХБ розвідки.
Відмінних успіхів досягли курсанти О. М. Гребінников, В. В. Демидович, Д. О. Андрієнко, І. В.
Шабалін, В. В. Сарай, В. С Бойко, Д. О. Бердник, Я. А. Миронов. Своїми успіхами курсанти
завдячують копіткій роботі науково-педагогічних працівників — підполковника А. В. Єдикіна,
підполковника С. Р. Артєм'єва, майора С В. Макарова та інших.
У звіті голови комплексної комісії по проведенню кваліфікаційних іспитів з первинної
військово-професійної підготовки курсантів першого курсу зазначено, що завдання по
виконанню програм первинної військово-професійної підготовки виконані в повному обсязі.
Командування та науково-педагогічні працівники інституту спроможні виконувати завдання
по підготовці курсантів вищого військового навчального закладу. Рівень підготовки курсантів
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першого курсу Харківського інституту танкових військ, якість навчально-виховного процесу,
стан військової дисципліни та служби військ показали, що вимоги Міністра оборони України
щодо організації первинної військово-професійноі підготовки курсантів виконані.


