До форми одягу належить:
кашкет польовий, костюм (куртка і штани) польовий, фуфайка з короткими
рукавами, черевики з високими берцями, шкарпетки чорного кольору, ремінь поясний
із штучної шкіри з пряжкою.
Дозволяється носити за вказівкою завідувача кафедри:
- шапку-феску трикотажну - в холодну погоду;
- куртку польову з закоченими до нижнього краю нарукавних кишень рукавами при літній формі одягу і температурі вище +20° C.
Правила носіння головних уборів:
- шапку-феску трикотажну носять без знаків розрізнення, висота відвороту - 8 см;
- кашкет польовий носять з кокардою захисного кольору;
- шапку-феску трикотажну, кашкети носять прямо, без нахилу, так, щоб козирок
кашкета розміщувався на рівні брів, а нижній край шапки-фески трикотажної - вище
від брів на 2 - 4 см;
- центр кокарди має розміщуватися над переніссям.

Правила носіння верхнього одягу:
- куртку польову застібають на всі ґудзики, крім верхнього, а в холодну погоду
дозволяється носити застібнутою і на верхній ґудзик;
- штани польові заправляються в черевики з високими берцями. За вказівкою
завідувача КВП студентам дозволяється при літній формі одягу носити штани без
куртки польової з фуфайкою з короткими рукавами та штани поверх черевиків з
високими берцями з напуском;
- штани повинні мати поздовжні запрасовані складки. На решті предметів форми
одягу запрасовувати складки не дозволяється;
- клапани кишень верхнього одягу повинні бути вивернуті назовні.
Правила носіння взуття та шкарпеток:
- взуття повинно бути акуратно зашнуроване. Колір взуття-чорний. Носити
пошкоджене взуття не дозволяється.
Правила носіння спорядження:
- ремінь поясний з пряжкою носять на штанах із заправленою в них курткою
польовою.
Правила носіння погонів, емблем, нарукавних та нагрудних знаків:

- у верхній частині знімних погонів розташовуються ґудзики до обмундирування
з рельєфним стилізованим зображенням малого Державного Герба України діаметром
14 мм - полинового кольору;

- емблеми (полинового кольору) на польовій куртці прикріплюють на комірах на відстані 10 мм від оздоблювальної стрічки, що проходить вздовж зовнішнього і
нижнього країв коміра. Осьова лінія емблеми повинна бути паралельною зовнішньому
краю коміра.

- нарукавний знак "Збройні сили України" нашивається на кишені лівого рукава
куртки польової;
- нагрудна нашивка "Збройні сили України" по нижньому краю пришивається
вздовж верхнього зрізу правої накладної кишені;
- нагрудна нашивка групи крові та резус-фактора захисного кольору з обідком
захисного кольору по периметру пришивається вздовж верхнього зрізу лівої накладної
кишені.

