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Звіт 

завідувача кафедри військової підготовки Сумського державного університету за 

підсумками роботи за 2019 року 

Кафедра військової підготовки у 2019 році здійснювала свою діяльність за основними 

напрямками:  

1. Кадрове забезпечення. 

2. Навчальна робота. 

3. Методична робота. 

4. Наукова робота. 

1. Кадрове забезпечення                                                                                   

1.1. КВП СумДУ укомплектована науково-педагогічними працівниками і допоміжним 

персоналом. На кафедрі працює досвідчений склад науково-педагогічних працівників, який налічує 

біля 80% кандидатів військових і технічних наук з яких 2 викладача з вченим званням професора, 

13 доцентів і старших наукових співробітників, 1 заслужений працівник освіти України, які 

володіють практичним військовим досвідом застосування ракетних військ і артилерії в бою. 5 

працівників кафедри мають досвід участі у бойових діях та миротворчих операціях.  

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників відповідає вимогам Закону 

України “Про вищу освіту”, спільних наказів Міністерства оборони України та Міністерства освіти 

і науки України від 08.05.02р. №155/291 (зі змінами) “Про затвердження Інструкції з планування та 

обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних 

закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів 

Збройних Сил України)” та від 23.02.2018 №82 “Про затвердження Типових нормативів для 

розроблення штатів (штатних розписів) вищих військових навчальних закладів, військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових ліцеїв”. 

У 2019 році  всі науково-педагогічні працівники згідно плану підвищення кваліфікації 

пройшли  курси підвищення кваліфікації викладачів в Сумському державному університеті та 

Львівській академії Сухопутних військ. 

2. Навчальна робота.                                                                                                              

2.1. Навчальний процес на кафедрі організовувався та проводився на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року №48 “Порядок проведення військової 

підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу” зі 

змінами від 24 жовтня 2018 №862, “Інструкції про організацію освітньої діяльності у вищих 

військових навчальних закладах Збройних Сил України та військових навчальних підрозділах 

вищих навчальних закладів України”, затвердженої спільним наказом Міністра оборони України та 

Міністра освіти і науки України від 13.04.2005 року №221/217, "Про затвердження Інструкції про 

організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу", 

затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки 

України від 14.12.2015 № 719/1289, в редакції наказу від 18 червня 2019 року № 316/833, 

“Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти” затвердженого сумісним 

наказом Міністра оборони України і Міністра освіти і науки України від 15 серпня 2018 року         

№ 910/412.  

Навчальний процес був спрямований на реалізацію змісту вищої освіти на підставі 

державного стандарту вищої освіти та освітньо-кваліфікаційних вимог Міністерства оборони 

України до військових фахівців ракетних військ і артилерії. 

2.2. Кафедра здійснює підготовку фахівців за 5 військово-обліковими спеціальностями:  

1. Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами тактичних 

ракет; 

2. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії; 

3. Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії; 

4. Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих 

ракетних комплексів; 

5. Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки.                    

2.3. Програму підготовки забезпечують 17 змістовних модулів. 
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2.3. План навчального навантаження НПП кафедри виконаний в повному обсязі. 

2.4. Контроль проведення навчальних занять здійснювався та відображувався в журналі 

контролю навчальних занять, результати контролю доводились до викладачів на засіданнях 

кафедри. 

2.5. Навчальні заняття проводились у суворій відповідності до розкладу занять. 

2.6. Виконання державного замовлення на підготовку офіцерів запасу.     

2.7.1. У 2019 році на кафедрі навчалися студенти з 16 закладів вищої освіти міст 

України та громадяни України з вищою освітою:  

 

№№  зз//пп ЗЗВВОО 

1.  ССууммссььккиийй  ддеерржжааввнниийй  ууннііввееррссииттеетт 

2.  ККооннооттооппссььккиийй  ііннссттииттуутт  ССууммДДУУ  

3.  ШШооссттккііннссььккиийй  ііннссттииттуутт  ССууммДДУУ  

4.  Сумський національний аграрний університет 

5.  Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 

6.  Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ 

7.  Чернігівський національний технологічний університет 

8.  Національний університет «Чернігівський колегіум»  ім.Т.Г.Шевченка 

9.  Черкаський державний технологічний університет 

10.  Черкаський факультет національного університету «Одеська юридична академія» 

11.  Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя 

12.  Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини 

13.  Херсонський державний університет 

14.  Херсонський факультет Одеського державного університету внутрішніх справ 

15.  Донецька державна машинобудівна академія (м. Краматорськ) 

16.  Луганський національний університет (м. Старобільськ) 

 Громадяни, які мають вищу освіту  

1. Чернігівський інститут інформації, бізнесу і права ДВНЗ «МНТУ ім. ак. Юрія Бугая» 

2. Херсонська міжрегіональна академія управління персоналом 

3. Донбаський державний технічний університет (м. Лисичанськ) 

4. Донецький національний технічний університет (м. Покровськ) 

5. Донбаський державний університет управління (м. Маріуполь) 

6. Маріупольський державний університет (м. Маріуполь) 

 

2.7.2. У поточному навчальному році станом на 13.01.2019 року на навчання до КВП 

СумДУ зараховано 417 студентів з них 405 за кошти фізичних осіб, 12 за кошти державного 

бюджету. 
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Порівняльний аналіз вступної кампанії КВП СумДУ по ЗВО з 2015 по 2019 роки 

 

№№  

зз//пп 
ЗЗВВОО 

22001177  22001188  22001199  

ЗЗаа  ккоошшттии  ФФОО//ДДББ  

11.. ССуумм  ДДУУ   113/7 110/3 142/2 

22.. ККІІ  ССууммДДУУ  44  11  66  

33.. ШШІІ  ССууммДДУУ  55  1100  1122//11  

44.. СНАУ 28/2 15 16 

55.. СДПУ 18/2 18 12/1 

66.. СФ ХНУВС 11/2 24/2 20/1 

77.. ЧНТУ (м. Чернігів) 76/8 40/4 43/4 

88.. ЧІІБіП (м. Чернігів) 4 - - 

99.. НУЧК (м. Чернігів) 22 18/2 22/1 

1100.. НДУ (м. Ніжин) 8 10 10 

1111.. ЧркДТУ (м. Черкаси) 21 7 8 

1122.. ЧркФНУОЮА (м. Черкаси)  9 19 9 

1133.. УДПУ (м. Умань) 20/1 10 14 

1144.. ХДУ (м. Херсон) 36/1 17/1 13 

1155.. ХФДУВС (м. Херсон) 26 16 21 

1166.. ХМАУП (м. Херсон) - - - 

1177.. ХДМА (м. Херсон) 1 - - 

1188.. Донбаський ДТУ (м. Лисичанськ) - - - 

1199.. Донецька ДМА (м. Краматорськ) 6 6 10/1 

20. Донецький ДУУ(м. Маріуполь) 1 - - 

21. Донецький НТУ (м. Покровськ) 1 - - 

22. Луганський НУ (м. Старобільськ) 4 1 - 

23. МДУ (м. Маріуполь) 3 - - 

24. Громадяни, які мають вищу освіту 34/2 32 59/1 

   ВСЬОГО 452/25   354/12 417/12 

 

Порівняльний аналіз вступної кампанії КВП СумДУ по ННІ (факультетам) 

СумДУ з 2012 по 2019 роки 

 

Рік ЕЛІТ ТЕСЕТ ННІБТ ННІ П ФЕМ ІФСК МІ ЦЗДФН 

2012 69 33 - 32 12 1 - - 

2013 44 29 - 24 7 6 - - 

2014 57 28 - 26 9 7 - - 

2015 49 25 - 29 12 7 - - 

2016 37 14 19 35 3 2 7 - 

2017 31 11 8 41 5 4 13 - 

2018 31 21 7 17 10 8 16 - 

2019 45 25 10 22 8 7 20 5 

  

 

  

 

  



 4 

3. Методична робота 

3.1. Основними заходами з методичної роботи на кафедрі в 2019 році були: 

   -  запроваджена змішана (дистанційна форма навчання). 

- засідання кафедри, в ході яких розглядалися структура зміст і пропозицій єдиних 

програм підготовки по кожній ВОС та робочих навчальних програм (тематичних планів) з 

включенням до програм підготовки 2-х кредитів з предметів «Тактична медицина» та 

«Антикорупційна діяльність у військовій сфері», впровадження в тематику досвіду бойових 

дій ООС та стандартів НАТО а також застосування в навчальному процесі змішаної 

(дистанційної) форми навчання;  

- підвищення ефективності та методики проведення усіх видів навчальних занять;  

- удосконалення навчально-матеріальної бази; 

- підвищення кваліфікації особового складу кафедри. 

3.2. За 2019 рік науково-педагогічними працівниками кафедри було видано:  

Слайд 9 

№ з/п Рік видання 
Вид публікації З них 

Підручник Посібник Іноземною мовою 

1 2014 1 11 1 

2 2015 - 9 1 

3 2016 1 8 - 

4 2017 3 6 1 

5 2018 1 2 - 

6 2019 4 1 - 

3.5. Проведені згідно плану методичної роботи показові та відкриті заняття, їх аналіз і 

обговорення. 

4. Наукова робота 

4.1. Наукова робота на кафедрі проводилась згідно з “Планом наукової роботи 

кафедри” затвердженого ректором університету. План відпрацьований відповідно до вимог 

наказу МО України від 27.07.2016  № 385 “ Про затвердження Положення про організацію 

наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах України ”. 

4.2. Результатом плідної роботи науково-педагогічних працівників КВП СумДУ за 

підсумками наукової роботи у 2019 році стало: 

№ 

з/п 

Рік 

видання 

Конкурсу  

на “Кращий винахід року” 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт 

1 2014 Не відбувався 1 місце 

2 2015 3 місце 1,2 місця 

3 2016 1 місце 2 місце 

4 2017 1 місце 1 місце 

5 2018 1 місце - 

6 2019 2 місце 3 місце 

Наукові видання 

№ 

з/п 

Рік 

видання 

Вид публікації 
Індекс 

Гірша 
охоронні 

документи 
статті 

в базі 

SCOPUS 
тези доповідей 

1 2014 3 15 1 13 0 

2 2015 4/1 студ. 14/1США - 24/3 студ. 0 

3 2016 3/1 студ. 13 2 16/3 студента 0 

4 2017 9/1 студ. 12 2 21 0 

5 2018 11/5 студ. 8 1 13/6 студ. 0 

6 2019 11/11 студ. 15 1 15/3 студ. 2 
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  4.3.Викладачі кафедри приймали участь у науково-дослідних роботах, що пов’язані з 

бойовим застосуванням РВіА.  

Так, авторським колективом кафедри відпрацьована НДР: 

- надані відгуки на автореферати дисертаційних робіт – 3 (1 з грифом «таємно»); 

- опоновано  дисертаційну роботу - 1;      

4.5. Представник кафедри приймав участь в складі делегації від СумДУ на переговорах 

із Східно-Китайським дослідним інститутом комп’ютерних технологій (CETS 32) м. Шанхай, 

КНР щодо науково-технічного співробітництва. 

 

5. Інші значущі заходи:                                                                                           

участь представників кафедри: 

- в роботі XVI Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2019»; 

- у випробуваннях новітніх зразків озброєння і військової техніки (м. Павлоград); 

- в проведенні занять з будови та експлуатації зразків озброєння і військової техніки з 

особовим складом Сумського прикордонного загону ДПСУ; 

             - у складі фахового журі в відбірковому етапі ІІІ регіонального туру конкурсу «Учитель 

року – 2019» в номінації «Захист Вітчизни». який проводився Сумським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти на базі КВП СумДУ; 

- на базі кафедри проводилось інструкторсько-методичне заняття за темою 

«Впровадження змішаної (дистанційної) форми навчання з військової підготовки за 

програмою підготовки офіцерів запасу з керівним складом ВВНЗ, ВНП ЗВО підпорядкованих 

Командуванню Сухопутних військ ЗСУ. 

7. Основні завдання кафедри військової підготовки СумДУ                       

Основними завданнями КВП СумДУ є:  

1. Набір контингенту студентів:  

- більш широке використання внутрішнього резерву Сум ДУ та ЗВО м. Суми 

- продовження співпраці з ЗВО, з якими укладені договори методом проведення 

зустрічей з керівництвом та студентами, участь в різного видах заходів.  

- проведення профорієнтаційних заходів в регіонах де відбулось скорочення кафедр 

військової підготовки, у зв'язку з недобором студентів (Херсонський ДУ) 

2. Наукова робота  

- пошук і активна участь в  господарчо-договірних роботах 

- підвищення рейтингу наукових видань 

- при позитивному рішенні щодо співпраці на договірних відносинах з науково-

технічного співробітництва між Східно-Китайським дослідним інститутом комп’ютерних 

технологій (CETS 32) м. Шанхай, КНР та СумДУ взяти активну участь в господарчо-

договірній роботі 

3. Навчальна робота  

- покращення привабливості навчання 

- запровадження проведення окремих занять на англійській мові 

4. Методична робота 

- вдосконалення застосування змішаної (дистанційної форми навчання); 

5. Матеріально-технічне забезпечення  

- розробка і запровадження в навчальному процесі власної розробки новітніх 

електронно-обчислювальних технологій, тренажерів, навчального програмного забезпечення 

за предметами навчання.  

 

Завідувач кафедри військової підготовки 

Сумського державного університету 

                                                                                                             Микола ЛЯПА 

 

13 січня 2019 року 


