
“Навчальний центр 113” - це унікальне рішення як 
для військовослужбовців, так і для цивільних. Це 
- волонтерська ініциатива. В умовах широко -    
масштабної агресії збоку рф  навіть елементарні 
навички та вміння правильного 
поводження зі зброєю є надзвичайно важливими
. 



• “Навчальний центр 113” утворився у час , 
коли рф віроломно вторгнулася в Україну й 
розпочала війну. 

• При допомозі індівідуальних інвесторів 
та волонтерів та окремих фахівців, що 
здобули реальний бойовий досвід, наші 
інструктори пройшли підготовку за  
стандартами НАТО та на даний момент 
тренують бійців ЗСУ, Тероборони й 
місцевих ДФТГ. 

• Ми розуміємо, що на жаль війна на 
закінчиться завтра. Більш того агресивні 
амбіції нашого північного сусіда не 
зміняться з часом, але можуть бути тільки 
тимчасово прихованими. Тому потреба 
у знаннях та навичках, що взмозі надати  
“Навчальний центр 113” буде тільіки 
зростати. 

• Також відповідні подальші інвестиції у 
навчальний центр дозволять не тільки 
підвищити рівень тренінгових програм 
згідно відповідних стандартів НАТО, але ж і 
підвищити їхню різноманітність.



ПРОГРАМА

• Бойове злагодження. 
• Тактична підготовка. 
• Тактична медицина (теорія і практика). 
• Вогнева підготовка. 
• Військова топографія. 
• Аеророзвідка
• Радіообмін (теорія і практика). 
• Слаботочні системи.



ПРОГРАМА
Бойове злагодження

• практика
Вирішення завдань бойової готовності, 
здійснення підготовки та злагодження 
підрозділів і частин для успішного 
виконання завдань щодо бойового 
призначення в найскладнішій обстановці 
сучасного військового бою



ПРОГРАМА
Тактична підготовка

• практика
Штурмові та оборонні дії в урбанізованій 
місцевості. Штурмові та оборонні дї в лісі та 
на відкритій місцевості



ПРОГРАМА
Тактична медицина

• теорія 
• практика

Тематика максимально адаптована до 
специфіки травм і поранень, характерних 
для військових дій на полі бою. Пройдений 
теоретичний матеріал закріплюється 
практично



ПРОГРАМА
Вогнева підготовка

• практика
Приведення зброї до нормального бою. 
Прийоми та правила стрільби з різних 
модифікацій штурмових гринтівок, 
кулеметів, гранатометів, снайперських 
гвинтівок



ПРОГРАМА
Військова топографія

• практика
Штурмові та оборонні дії в урбанізованій 
місцевості. Штурмові та оборонні дї в лісі та 
на відкритій місцевості



ПРОГРАМА
Аеророзвідка

• практика
Основи роботи з БПЛА мультироторного 
типу, радіозвязок, РЕР, РЕБ, радіорозвідка. 
Передпольотна підготовка та планування 
місій.  Практичні навички пілотування та 
повітряної розвідки



ПРОГРАМА
Радіообмін

• теорія
• практика

Встановлення радіозв’язку, зміна виду 
роботи, заміна частот, проходження 
радіограм, регулювання апаратури, інши 
питання забезпечення зв’язку



ПРОГРАМА
Слаботочні системи 

•  теорія 
•  практика 

 


