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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ
ВІЙСЬКОВОГО ТА КОРАБЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ
У статті наводиться практичний досвід, отриманий курсантами й
викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького під час проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Полісся” з посилення україно-білоруського кордону на ділянці 105-го прикордонного загону
імені князя Володимира Великого (м. Чернігів). Курсанти й викладачі факультетів охорони та захисту державного кордону, забезпечення оперативно-службової діяльності взяли участь в організації
завдань з охорони державного кордону України на ділянці відділу
прикордонної служби “Деревини”. Ключовими питаннями розглянуто: розгортання й забезпечення наметового містечка для проживання особового складу; розгортання об’єктів інфраструктури
військового містечка; забезпечення належних умов для несення
служби та відпочинку особового складу у польових умовах. Окремо висвітлено питання стосовно організації тилового забезпечення
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у місцях тривалого несення служби, зокрема – порядку організації
та забезпечення особового складу, що несе службу у віддалених
місцях гарячим харчуванням. Розглянуто широкий спектр номенклатури технічних засобів тилу. Приділено увагу важливості заготівлі дров у польових умовах, підтримання температури у місцях
розташування особового складу. Результати проведеного аналізу
готовності майбутніх офіцерів вирішувати завдання тилового (логістичного) спрямування щодо розгортання наметового містечка,
облаштування його території, об’єктів військового господарства
показали, що курсанти не в повному обсязі володіють необхідними
знаннями, вміннями, навичками та іншими професійно важливими
компетентностями логістичного (тилового) спрямування. Для розуміння й усвідомлення причин недостатнього рівня опанування курсантами необхідних логістичних компетентностей було проведено
аналіз змісту навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі
логістики, стосовно наявності в них тем, які певною мірою можуть
вплинути на якість досліджуваної підготовки майбутніх офіцерів.
Виокремлено питання, що потребують особливої уваги з боку викладачів під час організації освітнього процесу з питань тилового,
логістичного спрямування.
Ключові слова: прикордонна операція; зведений загін; організація
військового (корабельного) господарства; намети; польові умови;
матеріальні засоби.

1. ВСТУП

Постановка проблеми. У рамках посилення україно-білоруського
кордону від незаконного вторгнення на територію України мігрантів,
які перебувають на території Республіки Білорусь, упродовж листопада–грудня 2021 року держава Україна анонсувала проведення спільної
спеціальної прикордонної операції “Полісся” (далі – прикордонна операція).
До проведення прикордонної операції було залучено значну кількість прикордонних підрозділів Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ). Не стала винятком і Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
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(далі – Національна академія). За підрахунками у забезпеченні охорони кордону на ділянці україно-білоруського кордону від Національної
академії було залучено приблизно 700 осіб, серед яких курсанти й викладачі.
Масштаби проведення прикордонної операції вразили кількістю
залученого особового складу, автомобільної та спеціальної техніки,
матеріально-технічних засобів, а також тим, що підрозділи, які взяли
участь у прикордонній операції, розгорнулися для виконання заходів
оперативно-службової діяльності в польових умовах у холодну пору
року.
Розгортання підрозділу (200–300 осіб) у польових умовах і дієве
його функціонування потребувало високого рівня знань, умінь, навичок як у офіцерів, так і в курсантів, а також іншого персоналу, який
було залучено до прикордонної операції.
У попередніх публікаціях з тематики тилового забезпечення/логістики ми звертали увагу на важливість поліпшення рівня підготовки
майбутніх офіцерів до організації ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ. Проведення прикордонної операції створило умови для перевірки у курсантів Національної академії
засвоєних теоретичних і практичних навичок, отриманих під час вивчення ними навчальних дисциплін тилового спрямування на кафедрі
логістики Національної академії. Водночас прикордонна операція забезпечила реалізацію розширеного переліку питань щодо організації
військового господарства у польових умовах, повсякденної діяльності
та побуту майбутніх офіцерів-прикордонників.
Узагальнення досвіду забезпечення прикордонної операції дало
змогу переконатися в необхідності посилення уваги до підготовки
майбутніх офіцерів до організації ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ, особливо в польових умовах
у холодну пору року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Особливостями розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах займався Т. Череватий [1], деякі питання організації
заходів повсякденної діяльності у базових таборах, порядок їх об№ 1(28). Частина 1
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лаштування визначено у методичному посібнику щодо організації і
здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових
частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах [2], погляди щодо створення та використання польових
складів під час ведення операцій (бойових дій) вивчали В. Козачук,
О. Тимків, Г. Хаврич [3].
Питаннями реалізації практичної підготовки майбутніх офіцерів
до ведення військового та корабельного господарства у підрозділах
ДПСУ в польових умовах у холодну пору року не займався жоден науковець.
Мета статті: узагальнення особливостей практичної підготовки
майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства підрозділів Державної прикордонної служби України в польових
умовах у холодну пору року.
2. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У зв’язку зі змінами освітнього законодавства України Націо
нальна академія більше не має можливості готувати офіцерів за
додатковими професійними спрямуваннями: організація житлово-експлуатаційного забезпечення оперативно-службової діяльності за спеціальністю 274 “Автомобільний транспорт”; організація
матеріального забезпечення оперативно-службової діяльності за
спеціальністю 252 “Безпека державного кордону”, які забезпечувала
кафедра логістики для підрозділів Державної прикордонної служби
України до 2020 року.
У наказі Адміністрації ДПСУ “Про затвердження Порадника з
військового (корабельного) господарства Державної прикордонної
служби України” від 21.12.2020 року [4] визначено, що начальник підрозділу організовує військове (корабельне) господарство та керує ним
через своїх заступників.
Під організацією та веденням військового (корабельного) господарства треба розуміти:
організацію роботи відділів (служб, відділень, груп) органу охорони державного кордону (далі – ООДК), підрозділів (кораблів) та об’єк176
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тів господарського, тилового, технічного й медичного призначення,
а також безперервне управління та здійснення контролю за цією роботою;
визначення потреб, витребування, одержання, підвезення, облік,
зберігання, розподіл, видачу за призначенням, витрату матеріальних
засобів, забезпечення правильного й економічного використання
та звітності за всіма видами матеріальних цінностей;
накопичення й утримання встановлених запасів матеріальних засобів, забезпечення їх зберігання;
своєчасне і повне забезпечення за встановленими нормами ООДК
і підрозділів матеріальними засобами й послугами, задоволення матеріально-побутових, культурних потреб особового складу та збереження його здоров’я;
утримання та збереження службових тварин;
забезпечення правильної та безпечної експлуатації, зберігання
і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки і майна;
підвезення матеріальних засобів автомобільним та іншим транспортом;
організацію пожежної безпеки в ООДК (підрозділі) і безпечну
експлуатацію об’єктів підвищеної небезпеки;
інші питання забезпечення господарської діяльності ООДК [4].
З огляду на вищенаведене, стає зрозумілим, що кожний начальник прикордонного підрозділу та його заступники за напрямами діяльності повинні знати питання організації військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ й мати відповідні практичні
навички, уміння, інші компетентності. А враховуючи зміни, які відбулися 2020 року, коли у більшості відділів прикордонної служби
(далі – ВПС) були скорочені посади заступників начальників ВПС з
логістики, та вимоги відомчих керівних документів щодо організації
військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ на ВПС,
можна зробити висновок, що організатором досліджуваного процесу є начальник, а виконавцями – заступники начальника та старшина
прикордонного підрозділу.
№ 1(28). Частина 1
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Такі умовиводи ми хочемо поєднати із реаліями, з якими нам довелося стикатися під час виконання завдань з охорони державного
кордону України на ділянці україно-білоруського кордону.
На виконання наказу Адміністрації Державної прикордонної
служби України особовий склад Національної академії брав участь
у прикордонній операції з метою посилення україно-білоруського
кордону.
З метою посилення ділянки державного кордону було сформовано третій зведений загін резерву Голови ДПСУ (далі – зведений загін) який перейшов у оперативне підпорядкування начальника 105-го
прикордонного загону імені князя Володимира Великого (м. Чернігів).
Місцем дислокації зведеного загону став населений пункт Деревини.
У цьому населеному пункті розташовано ВПС “Деревини”. Зведений
загін складався із шостої та сьомої зведеної групи. У шосту зведену
групу увійшли курсанти 3-го курсу факультету охорони та захисту
державного кордону. До складу сьомої зведеної групи – курсанти 2-го
та 3-го курсів факультету забезпечення оперативно-службової діяльності. Також потрібно зауважити, що на момент залучення курсантів
до прикордонної операції дисципліна “Тилове забезпечення охорони
кордону” викладалася тільки курсантам 3-го курсу факультету забезпечення оперативно-службової діяльності.
На час виконання завдань на ділянці відповідальності ВПС “Деревини” з органами місцевого самоврядування вирішено питання щодо
тимчасової дислокації зведеного загону у приміщеннях місцевої школи та місцевого будинку культури.
Відповідно до розпорядження начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого зведеному загону
було визначено розгорнути місця тривалого несення служби (далі –
МТНС) у населених пунктах Лемішівка, Ільмівка, Кусії. Було визначено МТНС “Кусії” та “Лемешівка” зробити добовими, а МТНС
“Ільмівка” – зі зміною на місці на 2 доби. Особовий склад зведеного
загону було розгорнуто у населеному пункті Деревини за змішаним
варіантом. Для розташування курсантів було передбачено будівлю
школи (спортивний зал), а також місцевий будинок культури. У цих
178
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приміщеннях було передбачено двоярусні ліжка. Ліжка накривалися
карематами, матрацами, зверху – спальними мішки, подушки (фрагменти розміщення наведено на рис. 1, 2).

Рис. 1. Розміщення курсантів у будівлі школи на 87 осіб

Рис. 2. Розміщення курсантів у приміщенні будинку культури на 82 особи
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Усього для облаштування військового містечка, де розміщувався
особовий склад і об’єкти військового господарства зведеного загону,
було задіяно:
намет для приймання їжі особовим складом – 1 к-т УСБ-56;
намет для проживання офіцерського складу – 2 к-ти УСТ-56,
УСБ-56;
намет для проживання особового складу відділення логістики
(водіїв) – 1 к-т УСТ-56;
намети для вмивання особового складу – 2 к-ти УСТ-56;
намет для приготування їжі особовому складу зведеного загону –
1 к-т УСТ-56;
намет для зберігання матеріальних засобів зведеного загону
(склад) – 1 к-т УСТ-56;
намет для розміщення хворих – 1 к-т УСБ-56;
намет для сушіння особистих речей військовослужбовців – 1 к-т
УСБ-56;
намети для розгортання МТНС “Лемішівка”, “Кусії” – 2 к-ти УСТ-56.
Намет УСТ-56 (уніфікований санітарно-технічний) призначений
для розміщення особового складу військових частин (підрозділів),
пунктів управління у польових умовах. У наметі можуть розміщатися
до 18 військовослужбовців на ліжках польових типу “П”, на дерев’яних
настилах або підлозі, в один ярус.
Намет УСБ-56 (уніфікований санітарно-барачний) призначений
для розміщення особового складу військових частин (підрозділів),
пунктів управління в польових умовах. У наметі особовий склад може
розміщатися на ліжках польових типу “П”, на дерев’яних настилах
або підлозі в один ярус – до 40 осіб, у два яруси – до 80 осіб [1].
Усього для забезпечення оперативно-службової діяльності зведеного загону було задіяно наметів типу УСТ-56 – 8 к-тів; УСБ-56 –
4 к-ти; 2 одиниці польових кухонь типу КП-125; 7 бочок 500-літрових
для підвозу води; 30 умивальників для особового складу; бензогенератор – 1 одиниця; бензопил – 2 одиниці; термосів військових з нержавіючої сталі типу ТВН-12 – 3 одиниці, ТН-36 – 2 одиниці, дезінфекційний душовий причеп типу ДДП-2 – 1 к-т.
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Фрагменти розгортання наметового (військового) містечка подано на рис. 3–12.

Рис. 3. Розгортання наметового містечка

Рис. 4. Місце приймання їжі особовим складом зведеного загону
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Рис. 5. Місця для приготування та роздачі їжі військовослужбовцям

Рис. 6. Палатки типу УСБ-56, УСТ-56 для проживання офіцерського складу
зведеного загону

Рис. 7. Місце для миття особового складу зведеного загону за допомогою
дезінфекційно-душового причепа ДДП-2
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Рис. 8. Фрагмент місця для ранкового та вечірнього туалету
особового складу зведеного загону

Рис. 9. Польовий туалет
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Значний обсяг часу приділявся заготівлі дров з подальшою підготовкою їх до опалення палаток і приміщень, у яких розміщувався особовий склад зведеного загону. З цією метою кожного дня для рубання
дров призначався особовий склад (рис. 10).

Рис. 10. Заготівля дров для опалення наметового містечка

Потрібно зауважити, що для забезпечення підтримання нормальної температури у приміщеннях, де проживав і ніс службу особовий
склад зведеного загону, було задіяно 12 печей типу “Везувій” із середньою витратою дров приблизно від 2,1 м3 до 2,3 м3 залежно від температури навколишнього середовища. Застосовувались також 2 польові
кухні, які працювали на твердому паливі (дровах). Середньодобова
температура на час виконання завдань зведеним загоном у період з листопада до грудня включно коливалася від +5 0С уранці до –5 0С вночі.
Під час виконання завдань зведеним загоном важливим питанням також є використання дров. У місцевості виконання завдань
основними породами дерев є береза та сосна, які й було застосовано для опалення приміщень і приготування їжі на польових кухнях.
Практика використання цих порід дерев показала, що вони містять
значний обсяг сірки, яка під час згорання дров виділяє великий залишок зол, що забивають системи опалення печей і польових кухонь
КП-125. Відповідно, упродовж виконання завдань траплялися випадки, коли необхідно було проводити заходи технічного обслуговування і печей, і кухонь. За час виконання завдань зведеним загоном
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було проведено технічне обслуговування 2-х польових кухонь і 2 печей типу “Везувій”.
Для надання медичної допомоги в одному з приміщень місцевого
будинку культури було розгорнуто медичний пункт (рис. 11).

Рис. 11. Медичний пункт зведеного загону

Звернемо увагу на те, що всі практичні завдання, відпрацьовані курсантами з метою розгортання об’єктів військового господарства для забезпечення нормальної роботи й розміщення особового
складу зведеного загону, супроводжувалися проведенням теоретичних занять у рамках дисципліни “Тилове забезпечення охорони
кордону”.
Для зберігання наметів, печей та іншого майна, яке тимчасово не
використовується, було передбачено складське приміщення (рис. 12).
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Рис. 12. Складське приміщення для зберігання майна

Вважаємо за необхідне виокремити питання порядку забезпечення МТНС, які були розгорнуті зведеним загоном. Як було зазначено
вище, зведеним загоном спільно із ВПС “Деревини” було організовано
службу 3-х МНТС.
Харчування особового складу прикордонних нарядів у МТНС
було організоване відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про норми харчування військовослужбовців військ Збройних
Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького
складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації” від 29.03.2002 № 426 та
“Положення про продовольче забезпечення в Державній прикордонній службі України на мирний час”, затвердженого наказом Адміні186
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страції Державної прикордонної служби України від 20.07.2011 № 530
із застосуванням норм № 1, № 10 і проміжного харчування.
У МТНС, розгорнутих на незначній відстані від підрозділів, особовий склад забезпечувався триразовим гарячим харчуванням з доставкою їжі зі зведеного загону в термосах. У разі значної відстані МТНС
від підрозділу для економного використання паливно-мастильних
матеріалів, дотримання санітарних норм під час організації приготування їжі, особовий склад забезпечували сухим пайком до двох діб.
Результати проведеного аналізу готовності майбутніх офіцерів
вирішувати завдання тилового (логістичного) спрямування щодо розгортання наметового містечка, облаштування його території, об’єктів
військового господарства показали, що курсанти не в повному обсязі
володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками та іншими
професійно важливими компетентностями логістичного (тилового)
спрямування. Це негативно вплинуло не лише на якість облаштування об’єктів наметового містечка, а й на якість відпрацювання основних завдань посилення ділянки державного кордону. Для розуміння й усвідомлення причин недостатнього рівня опанування курсантами необхідних логістичних компетентностей нами було проведено
аналіз змісту навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі
логістики факультету забезпечення оперативно-службової діяльності
Національної академії, стосовно наявності в них тем, які певною мірою можуть вплинути на якість досліджуваної підготовки майбутніх
офіцерів. Серед різноманітності навчальних дисциплін, а саме: “Тилове забезпечення охорони кордону”, “Основи логістики”, “Військовий
тил”, “Технічні засоби служб тилу”, “Економіка, організація та планування забезпечення пально-мастильними матеріалами”, “Економіка,
організація та планування продовольчого забезпечення”, “Економіка,
організація та планування речового забезпечення”, які здатні надати
необхідні теоретичні та практичні знання, уміння та навички курсантам з питань тилового, логістичного забезпечення, викладається
тільки одна як нормативна (обов’язкова) “Тилове забезпечення охорони кордону”. Інші дисципліни виведено у розділ “на вибір курсанта”.
Це означає, що курсант може вибрати лише одну вибіркову дисципліну
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серед трьох запропонованих. Як приклад, ми можемо констатувати,
що якщо курсант обрав вибіркову дисципліну “Технічні засоби служб
тилу”, то він може набути компетентностей із технічних засобів служб
тилу. Водночас інших знань, умінь і навичок він отримати не в змозі,
оскільки цього не передбачено навчальною програмою.
Отже, ми змогли встановити реальну проблему, яка полягала
у відсутності у курсантів можливості отримати необхідні логістичні,
тилові якості та властивості щодо організації розгортання й облаштування наметового містечка. Як з’ясувалося в результаті аналізу, набуття зазначених компетентностей було передбачено лише у вибірковій
навчальній дисципліні “Економіка, організація та планування речового забезпечення”, яку курсанти не вибирали упродовж 2-х років.
Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо удосконалити зміст
навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону” шляхом збільшення аудиторних годин і відповідного розширення тематики, що сприятиме більш якісній підготовці майбутнього офіцера до
організації та ведення військового (корабельного) господарства у підрозділах ДПСУ.
Підсумовуючи, необхідно окреслити ті питання, що не передбачено в робочій програмі навчальної дисципліни “Тилове забезпечення
охорони кордону”:
Порядок розгортання та встановлення наметів типу УСТ-56, УСБ-56.
Порядок використання та розпалення печі “Везувій”.
Порядок проведення заготівлі дров.
Порядок проведення технічного обслуговування польових засобів приготування їжі в польових умовах.
Порядок використання бензо-, дизель-генераторів у польових
умовах для забезпечення електроживлення.
Порядок використання та проведення технічного обслуговування
бензопил.
Комплекс заходів щодо організації харчування особового складу
в польових умовах із розгортанням МТНС.
Порядок організації приймання-передавання військового містечка розгорнутого в польових умовах підрозділу охорони.
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Порядок облаштування наметів, що використовуються як об’єкти
військового господарства.
Як показав польовий вихід, окремим важливим питанням є забезпечення наметового містечка й окремих його елементів електрикою
(світильниками, вимикачами, розетками тощо). Відповідно виникає
потреба у наданні майбутнім офіцерам елементарних знань, умінь
та навичок щодо електрифікації й дотримання заходів безпеки під час
роботи з електричними приладами.
Також потребує особливої уваги питання забезпечення МТНС:
обігрівачами (твердопаливними – із запасом твердого палива на
10 діб, електричними тощо);
засобами для приготування (розігрівання) їжі;
місцем для зберігання твердого палива з укриттям;
місцем для зберігання продуктів харчування – таких як сухі пайки (набір продуктів) на складі прикордонного наряду;
місцем для зберігання інвентарного речового майна за сезоном
(плащів, тулупів, валянок тощо);
вішаками для одягу;
необхідними побутовими меблями (ліжка, стіл, стільці й інше);
набором столового приладдя та посуду із розрахунку на весь
склад прикордонних нарядів;
місцем для вмивання та миття посуду;
місцем для справляння природних потреб із вигрібною ямою;
медичною сумкою (індивідуальними аптечками) та комплектом
шин для транспортної іммобілізації.
3. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Підбиваючи підсумки виконання завдань особовим складом
Національної академії щодо посилення україно-білоруського кордону, потрібно підкреслити, що рівень успішності виконання завдань з охорони державного кордону безпосередньо залежить
від умов, які створені для розміщення, несення служби та відпочинку особового складу. І це було доведено під час проведення прикордонної операції.
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Тому ми вважаємо за необхідне врахувати отриманий досвід
і вдосконалити навчальну програму шляхом збільшення аудиторних годин, розширення тематики у вивченні анонсованих питань
з навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону”;
удосконалити зміст інших навчальних дисциплін кафедри логістики
щодо вищезазначених питань.
Під час особистого стажування науково-педагогічного складу
з числа офіцерів доцільним є передбачення в індивідуальних планах
обов’язкове ознайомлення з військовим (корабельним) господарством органів охорони кордону з урахуванням особливостей місць
проведення стажування.
Для мотивації курсантів щодо якісного опанування питань організації та ведення військового та корабельного господарства у
підрозділах ДПСУ, особливо у польових умовах, передбачити у разі
збільшення аудиторних годин навчальної дисципліни “Тилове забезпечення охорони кордону” окреме практичне/комплексне заняття за
темою “Досвід проведення спільної прикордонної операції “Полісся”
у контексті розгортання наметового містечка та об’єктів військового
господарства у польових умовах з розрахунку на 200–300 чоловік.
Також потрібно зазначити, що у процесі проведення прикордонної операції курсанти й викладачі Національної академії вдосконалили, набули нових практичних навичок щодо організації
розгортання наметів, МТНС, установки й розпалювання печей типу
“Везувій”, місць приймання та приготування їжі, місць для умивання, польових туалетів, місць для утилізації відходів, продуктів харчування, заготівлі дров та підготовки їх до використання, роботи
з бензопилами, розпалювання та приготування їжі на польових
засобах приготування їжі типу КП-125, а також підвезення води
для приготування їжі та миття особового складу. Уперше курсанти
ознайомилися із технічними можливостями дезінфекційно-душового причепу ДДП-2 та організували баню для особового складу
зведеного загону.
Результати проведення прикордонної операції показали, що практичні питання щодо забезпечення організації ведення військового
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господарства у польових умовах якісніше вплинули на підсвідомість
курсантів і викладачів порівняно із теоретичними заняттями.
Напрями подальших розвідок – удосконалення методів і методик підготовки майбутніх офіцерів до ведення військового та корабельного господарства у підрозділах ДПСУ.
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Sahan V. Implementation of practical training of future officers to
conduct military and ship economy in units of the state border guard
service of Ukraine in the field.
The article presents practical experience gained by cadets and instructors
of the Bohdan Khmelnytskyi National Academy of State Border Guard
Service of Ukraine during the Polissia special joint border operation to
strengthen protection of the ukrainian-belarusian border at the sector of
105 Border Guard Detachment named after Prince Volodymyr the Great
(Chernihiv). Cadets and teachers of the state border protection and operational and service support faculties took part in the organization of tasks
for the protection of the state border of Ukraine at the sector of Deryvyny
border guard division. The key issues were: deployment and provision of
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a tent camp for personnel; deployment of military camp infrastructure
facilities; providing appropriate conditions for service and recreation of
personnel in the field. The issues related to the organization of logistics
in places of long-term service, in particular – the order of organization
and provision of personnel serving in remote areas with hot meals are
highlighted separately. A wide range of nomenclature of logistic technical
means rear is considered. Attention is paid to the importance of harvesting firewood in the field, maintaining the temperature at the personnel
encampment. The results of the analysis of the future officers’ readiness to
solve the logistic tasks (logistic direction) for the deployment of the tent
camp, arrangement of its territory, military facilities testified that cadets
do not fully possess the necessary knowledge, skills and other professionally important competencies of logistics. In order to understand and realize the reasons for the lack of mastery of required logistics competencies
by the cadets, the content analysis of disciplines taught at the Logistics
Department was carried out concerning the presence of topics that may
to some extent affect the quality of the researched training of future officers. The problems that need special attention from instructors during
the organization of the educational process on logistics are identified.
Key words: border guard operation; interservice detachment; organization of military (ship) economy; tents; field conditions; material means.
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