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Факультет "Радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екології" був 

заснований 30 березня 1994 року згідно з вимогами спільного наказу Міністра 
освіти та Міністра оборони України з метою підготовки військових фахівців 

тактичного рівня для Збройних Сил України та інших військових формувань з 
вищою базовою освітою та напрямом підготовки "Хімія" за спеціальністю 
"Озброєння і засоби військ РХБ захисту та екологічна безпека".

Безпосередньо активну участь у формуванні та становленні факультету 
брав начальник військ РХБ захисту Збройних Сил України генерал-лейтенант 

Литвак В. М.
Як структурний підрозділ Харківського військового університету факультет 

був створений 1 червня 1994 року за рахунок чисельності професорсько- 
викладацького та інженерно-технічного складу військового університету, фахівців 
хімічного факультету Харківського національного університету, а також офіцерів та 

прапорщиків військових частин.

Незважаючи на складні економічні умови та нестачу кваліфікованих 
науково-педагогічних кадрів, 1 вересня 1994 року було виконане замовлення 

головного замовника - Начальника військ РХБ захисту Збройних Сил України - на 
набір слухачів та курсантів на перший курс з терміном навчання: два та чотири 
роки відповідно. Наполегливою працею особового складу та працівників Збройних 

Сил України у стислий термін була створена необхідна навчально-матеріальна база 
та методичне забезпечення для проведення занять. Все це сприяло 

організованому проведенню першого випуску в 1996 році 4-х слухачів 
оперативно-тактичного рівня, а в 1998 році - 96-ти офіцерів тактичного рівня.

Згідно Директиви Начальника Генерального Штабу Збройних Сил України 

підготовка військових фахівців оперативно-тактичного рівня для військ РХБ 
захисту з 1998 року була передана до Національної академії оборони України.

У зв'язку із зміною складових стандартів вищої військової освіти в Україні 
з 1998 року був завершений перехід на підготовку курсантів за профілем 

факультету на 5-ти річний термін навчання.
З метою подальшого удосконалення підготовки фахівців військ 

радіаційного, хімічного, біологічного захисту для Збройних Сил України та інших 
міністерств і центральних органів виконавчої влади з 20 серпня 2002 року



з

факультет військ радіаційного, хімічного, біологічного захисту та батальйон 
радіаційного, хімічного, біологічного захисту забезпечення навчального процесу 

виведені зі складу Харківського військового університету та передані до складу 

Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки інституту танкових військ 
ім. Верховної Ради України НТУ "ХПІ".

Факультет є єдиною навчальною структурою в системі військової освіти 
України, що призначена для підготовки офіцерів тактичного рівня - фахівців в 
галузі радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки і 
основними завданнями має:

• підготовку військових фахівців до військово-професійної 

діяльності у Збройних Силах України та інших військових формуваннях 
за спеціальністю "Озброєння і засоби військ радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту та екологічна безпека";

• підготовку військових фахівців тактичного рівня для всіх видів та родів 

військ Збройних Сил України та інших військових формувань з питань 

захисту від зброї масового ураження, радіаційного та токсичного 
факторів при аваріях (зруйнуваннях) потенційно небезпечних об'єктів;

• якісну підготовку фахівців у галузі РХБ захисту та екологічного  

забезпечення офіцерів запасу із числа студентів Національного технічного  
університету "ХПІ";

• перепідготовку офіцерів-фахівців у галузі РХБ захисту та екологічної 

безпеки для Збройних Сил України на офіцерських курсах;

• виконання заходів по формуванню у курсантів морально-психологічних 
якостей, необхідних для військової служби;

• підвищення методичної майстерності керівного складу, науково- 

педагогічних працівників та командирів курсантських підрозділів;

• проведення науково-дослідних робіт;

• розвиток та вдосконалення навчально-матеріальної бази.
Біля витоків створення факультету стояв кандидат військових наук, 

доцент, полковник Пахоменко В. Ф., завдяки зусиллям і кропіткій праці якого було 

створено та пройшло становлення підрозділів факультету. Значний внесок у 
подальшій розбудові факультету належить генерал-майору Борчаковському Б. Г., 

який з 1996 по 1998 роки очолював факультет. І зараз генерал-майор 
Борчаковський Б. Г. працюючи на посаді Начальника штабу -першого заступника 

начальника військ РХБ захисту надає всебічну допомогу у подальшому розвитку 
факультету.

Великий внесок у справу створення і розвитку факультету внесли: 
кандидат військових наук, доцент, полковник Писарєв A. B., кандидат військових 

наук, доцент, полковник Мельниківський В. В., кандидат технічних наук, доцент, : 
полковник Попов І. І.

У відповідності до рішення Міністра оборони України на базі Харківського 
інституту танкових військ у складі факультету 24 квітня 2003 року був заснований 

Центр підготовки фахівців радіаційного, хімічного та біологічного захисту.
Підготовка фахівців РХБ захисту проводиться за спеціальностями 

молодших спеціалістів РХБ захисту, дефіцитних спеціалістів при перепідготовці 
військовослужбовців за контрактом та прапорщиків військ РХБ захисту..

Центральне місце в діяльності факультету займає навчально-виховний


