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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 28 грудня 2021 року (протокол № 5) щодо звіту завідувача кафедри 

військової підготовки, полковника, кандидата педагогічних наук, доцента Есаулова 

Анатолія Олексійовича про виконання рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 

2019 р. колективом кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх 

офіцерів. 

Заслухавши та обговоривши доповідь завідувача кафедри військової підготовки 

Есаулова А.О. про виконання рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 2019 р. 

колективом кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх 

офіцерів, Вчена рада Університету відзначає, що поставлені завдання та заплановані заходи 

з їх вирішенням протягом 2019-2021 років в основному успішно реалізовані, кафедра 

військової підготовки розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені 

Законами України «Про вищу освіту», «Про загальний військовий обов'язок i військову 

службу», Програмою розвитку Університету «Голосіївська ініціатива – 2025», Положенням 

про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, Положенням про організацію 

освітнього процесу в НУБіП України. 

На виконання рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 2019 р. на кафедрі 

військової підготовки здійснено низку заходів з ліквідації недоліків у роботі колективу та 

поліпшення всіх видів діяльності. Зокрема: 

1. Удосконалено програми і тематичні плани на підготовку військових фахівців та 

узгоджені із ”замовниками” з урахуванням сучасних методів і способів застосування 

підрозділів, новітніх зразків озброєння та військової техніки. 

2. Поліпшено кадровий потенціал кафедри та залучено до проведення занять 

”бойових” офіцерів із військ; 

3. Продовжено і підсилено співпрацю кафедри з органами управління військових 

частин, установ  тощо. 

4. Розширено повноваження Центру Допризовної підготовки та військово-

патріотичного виховання молоді. 

5. Покращено профорієнтаційну роботу щодо залучання громадян України до 

навчання на кафедрі та закріплено кураторів навчальних взводів за факультетами та ННІ 

університету. 

 

Водночас, Вчена рада звернула увагу на те, що поряд із позитивними змінами в 

роботі колективу кафедри ще є проблеми, пов’язані з: 

 необхідністю розширення зв’язків з частинами і підрозділами територіальної 

оборони міста Києва;  

 поліпшенням матеріально-технічної бази 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); 

 поліпшенням і удосконаленням навчально-методичної літератури, електронних 

навчальних курсів дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Доповідь завідувача кафедри військової підготовки Есаулова А.О. «Про 

виконання рішення Вченої ради Університету від 27 лютого 2019 року «Про роботу 

колективу кафедри військової підготовки з підвищення якості підготовки майбутніх 

офіцерів» взяти до відома. 

2. З метою підвищення якості організації освітнього процесу рекомендувати 

кафедрі військової підготовки: 
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 забезпечити якісну підготовку військових фахівців з урахуванням сучасних 

новітніх зразків озброєння та військової техніки; 

 системно поліпшувати профорієнтаційну роботу у закладах вищої освіти, а 

також через соціальні мережі та засоби масової інформації; 

 узгодити з кафедрою фізичного виховання навчальні плани підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Фізична культура і спорт» з метою додаткової 

спеціалізації «Вчителя захисту України»; 

 постійно підвищувати психолого-педагогічну майстерність викладачів 

кафедри; 

 розширити лабораторно-практичну базу кафедри та запроваджувати 

енергоощадливі технології; 

 поліпшити морально-психологічний клімат в колективі кафедри, звернути 

увагу на недопустимість виникнення нестатутних відносин; 

 вжити вичерпних заходів щодо недопущення порушень при зберіганні та 

використанні зброї та боєприпасів; 

3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні кафедри військової 

підготовки у лютому 2022 року. 

4. Дане питання зняти з контролю Вченої ради Університету. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


