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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 
27 лютого 2019 року (протокол № 7) щодо звіту завідувача кафедри військової підготовки, 

полковника, кандидата педагогічних наук, доцента Есаулова Анатолія Олексійовича про роботу 
колективу кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів 

 

Заслухавши та обговоривши звіт завідувача кафедри військової підготовки, канд. пед. наук 
Есаулова А.О. «Про роботу колективу кафедри військової підготовки з підвищення якості 
підготовки майбутніх офіцерів», Вчена рада Університету відзначила, що організація роботи на 
кафедрі проводиться згідно положень Законів України «Про вищу освіту», «Про загальний 
військовий обов’язок і військову службу», Програми розвитку Університету «Голосіївська 
ініціатива – 2020», Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, 
Положення про організацію освітнього процесу в НУБіП України. 

Якість освітнього процесу забезпечують 21 висококваліфікований фахівець з військ, 
органів військового управління, військових навчальних закладів, науково-дослідних установ. З 
числа цих осіб – чотири викладача є кандидатами наук, один викладач оперативно-стратегічного 
рівня військової освіти, десять викладачів з оперативно-тактичним рівнем військової освіти. 
Шість викладачів мають досвід участі у бойових діях та виконання завдань у миротворчих 
операціях. Три викладача безпосередньо приймали участь в АТО. 

Навчальна та методична робота кафедри спрямована на якісну підготовку 49 офіцерів 
кадру за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина, спеціалізація Ветеринарна медицина та 535 
офіцерів запасу за шістьма військово-обліковими спеціальностями. У 2018 році кафедрою 
випущено 401 офіцер запасу. 

На кафедрі працює чотири предметно-методичні комісії із числа науково-педагогічних 
працівників, зокрема тактичної і тактико-спеціальної підготовки; військово-технічної 
підготовки; військово-спеціальної підготовки; підготовки фахівців тилового забезпечення. 

Для забезпечення проведення занять створено три навчальних лабораторії та навчально-
тренувальний комплекс. 

За звітний період на кафедрі було проведено 7 показових, 28 відкритих, 6 інструкторсько-
методичних та 3 пробних занять, що істотно вплинуло на якість всіх видів занять. 

Науково-педагогічними працівниками за навчальний рік підготовлено сучасний навчально-
методичний посібник, доповнено і оновлено з урахуванням досвіду військових дій на Сході 
України – 6 лекцій, 4 розробки групових занять, оновлено розробки 2-х тактичних і 2-х тактико-
спеціальних задач, 6 групових вправ, 8 практичних занять, 7 тактико-стройових занять. 

Науковці кафедри у навчальному році підготували і видали навчальний посібник, 13 
наукових статей, 10 тез доповідей, оформили 11 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. За 
минулий рік науково-педагогічні працівники кафедри приймали участь у роботі 6 наукових 
конференцій. На кафедрі проведена науково-методична конференція на тему «Проблемні 
питання підготовки офіцерів запасу в сучасних умовах та шляхи їх вирішення з урахуванням 
досвіду застосування Збройних Сил України в антитерористичній операції».  

Значна увага на кафедрі приділяється науково-технічній діяльності. За звітний період 
кафедра взяла участь відкритому конкурсі на кращий патент у сфері цивільного захисту та 
пожежної безпеки, а також у Всеармійському конкурсі «Кращий винахід року – 2018». З 15 
номінацій конкурсу отримали 3 призові місця. З них – 1 місце у номінації «Стрілецьке озброєння 
та боєприпаси», 2 місце – у номінації «Автомобільна техніка», 2 місце – в номінації 
«Матеріально-технічне забезпечення». Співавторами патентів стали 22 студенти, які разом з 
викладачами кафедри отримали 11 патентів. Один викладач військової кафедри та 9 студентів 
пройшли навчання у СТАРТАП школі НУБіП України та отримали сертифікати. 

Виховна робота на кафедрі тісно пов’язана із патріотичним вихованням в університеті і 
спрямована на забезпечення високого рівня морально-психологічного стану студентів, 
викладачів, допоміжного персоналу, зміцнення військової дисципліни, організованості і порядку. 
Особлива увага приділяється військово-патріотичному вихованню студентів. Традиційними в 
університеті стали проведення урочистих заходів, присвячених пам’ятним датам (День пам'яті і 
примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, День захисника України, День 
Збройних Сил України, День прапора, День Університету, річниця Майдану). Велику увагу 
колектив кафедри приділяє проведенню військово-спортивних змагань серед інститутів і 



факультетів, присвячених Дню захисника України; проведенню із студентами «Дня відкритих 
дверей», участі студентів та викладачів кафедри у заходах з вшанування пам’яті загиблих в АТО 
та проведення зустрічей з учасниками АТО, воїнами Збройних Сил України та інших військових 
формувань, випускниками кафедри, які проходять службу у Силових структурах України; 
проведення ритуалів складання військової присяги та посвячення в офіцери; участь у військово-
спортивних змаганнях серед команд закладів вищої освіти Києва (змагання «Снайпер столиці»); 
проведення виступів, бесід з студентами факультетів. 

Разом з тим Вчена рада Університету звертає увагу на певні потенційні можливості у 
покращенні роботи кафедри. Зокрема: 

- програма військової підготовки потребує доповнення і внесення змін з урахуванням 
сучасних способів застосування підрозділів та новітніх зразків озброєння та військової техніки; 

- ширшого залучення до проведення занять представників «замовника» та «бойових» 
офіцерів з військ; 

- практична складова підготовки майбутніх офіцерів потребує більш тісного зв’язку з 
частинами, установами Збройних Сил України; 

- вимагає поліпшення матеріально-технічна база кафедри за рахунок розширення 
лабораторно-практичної бази, оновлення обладнання та оснащення польової бази (тактичного 
поля, психологічної полоси перешкод, площадки для вогневої підготовки, тактичної медицини, 
ділянки інженерних загороджень); 

- є необхідністю пошук нових ефективних методів та форм посилення агітаційної роботи 
серед студентів, викладачів, аспірантів щодо їх залучення до військової підготовки; 

- забезпечення збільшення надходження коштів до спецфонду університету. 
Також постійної уваги вимагає професійний рівень викладачів, їхня наукова, методична 

підготовка, на жаль є проблема певного омолодження кафедри. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Звіт завідувача кафедри військової підготовки, канд. пед. наук Есаулова А.О. «Про 

роботу колективу кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх 
офіцерів» узяти до відома. Відзначити позитивні тенденції в діяльності колективу кафедри. 

2. З метою підвищення якості навчальної роботи у відповідності до Програми розвитку 
Університету «Голосіївська ініціатива – 2020»: 

- практикувати й надалі узгодження програм військової підготовки та навчальних планів 
підготовки офіцерів запасу з «замовниками» на підготовку військових фахівців; 

- ініціювати організацію та проведення пілотного проекту із підготовки громадян України 
за програмою підготовки офіцерів запасу на «Курсах лідерства офіцерів запасу»; 

- продовжити тісний зв'язок з органами управління військових частин, установ щодо 
якісного проведення навчального збору та комплексних практичних занять первинної військово-
професійної підготовки; підтримувати тісний зв’язок з військовими частинами, установами 
Збройних Сил України, проводити навчальні заняття на їх матеріальній базі; 

- розширити повноваження Центру Допризовної підготовки та військово-патріотичного 
виховання молоді (сумісно з відділом освіти Голосіївської РДА); 

- активізувати діяльність колективу кафедри щодо удосконалення матеріально-технічної 
бази кафедри; 

- розширити методи та форми агітаційної роботи щодо залучення студентів університету та 
інших закладів вищої освіти до військової підготовки на кафедрі; залучати викладачів, 
аспірантів, докторантів університету, які не пройшли військову підготовку, до військової 
підготовки за програмою офіцерів запасу; здійснити пошук нових шляхів та форм залучення 
студентської молоді до занять у військово-технічних гуртках кафедри; 

- посилити роботу кураторів навчальних взводів у військово-патріотичному вихованні 
студентів. 

3. Ректорату (проректору з навчально-науково-виробничих питань та АГД Іщенку В.В.) 
надати необхідну допомогу колективу кафедри у зміцненні матеріально-технічної бази. 

4. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні кафедри та розробити план 
заходів щодо підвищення якості підготовки майбутніх офіцерів. 

5. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на проректора з 
навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 
Учений секретар        О. Барановська 


