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Кафедра військової підготовки
Сумського державного університету
Кафедра військової підготовки у 2016 році здійснювала свою діяльність за чотирма
основними напрямками:
1. Навчальна робота.
2. Наукова робота.
3. Методична робота.
4. Виховна робота.
1.1. Навчальний процес на кафедрі організовувався та проводився на підставі
Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про військовий обов'язок і військову
службу", Постанови Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. № 48 зі змінами від
05.08.2015 № 577 "Про затвердження Порядку проведення військової підготовки громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу", сумісного наказу Міністерства
оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289 "Про
затвердження Інструкції про організацію військової підготовки громадян України за
програмою підготовки офіцерів запасу", “Положення про військові навчальні підрозділи
вищих навчальних закладів”, затвердженого сумісним наказом Міністра оборони України і
Міністра освіти і науки України від 15 серпня 2013 року № 1190/560.
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.
1.2. Кафедра здійснює підготовку фахівців за п’ятьма ліцензованими військовообліковими спеціальностями:
 Бойове застосування військових частин і підрозділів, озброєних комплексами
тактичних ракет;
 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії;
 Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії;
 Бойове застосування військових частин і підрозділів протитанкових керованих
ракетних комплексів;
 Бойове застосування військових частин і підрозділів артилерійської розвідки.
1.3. На кафедрі вивчаються наступні навчальні дисципліни:
Загальна тактика
Бойове застосування артилерійських
БЗАП
підрозділів
Бойове застосування підрозділів
БЗПРВ
ракетних військ

12.

4.

СУВА

Стрільба і управління вогнем артилерії

15.

5.
6.

АР
ВТ

Артилерійська розвідка
Військова топографія

16.
17.

7.

ТГП

Топогеодезична підготовка

18.

8.

БР

Бойова робота

19.

9.

БРПРВ

10.

РХБЗ

11.

ЗВ

1.
2.
3.

ЗТ

Бойова робота підрозділів ракетних
військ
Радіаційний, хімічний та біологічний
захист підрозділів
Зв’язок

13.
14.

20.
21.

ІП

Інженерна підготовка
Будова та експлуатація
БЕАО
артилерійського озброєння
Експлуатація ракетноЕРАО
артилерійського озброєння
Наземне обладнання ракетних
НОРК
комплексів
КР
Конструкція ракет
ВМП Військово-медична підготовка
Статути Збройних Сил України та їх
СЗСУ
практичне виконання
Методика воєнно-ідеологічної
МВІР
підготовки
Методика роботи з
МРВС
військовослужбовцями
Стрілецька зброя та вогнева
СЗВП
підготовка

1.4. План навчального навантаження НПП кафедри виконаний в повному обсязі.
1.5. Контроль проведення навчальних занять здійснювався та відображувався в
журналі контролю навчальних занять, результати контролю доводились до викладачів на
засіданнях кафедри.
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1.6. Навчальні заняття проводились у суворій відповідності до розкладу занять.
1.7. Здобутки в навчальні роботі.
1.7.1. Результатом докладання кафедрою військової підготовки активних зусиль, у
поточному навчальному році КВП СумДУ на 100% виконала ліцензований обсяг набору
студентів.
Динаміка набору осіб жіночої статі.
Рік набору

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Кількість

21

44

47

68

75

80

Порівняльний аналіз набору студентів СумДУ.
Факультет, інститут
ЕлІТ
ТеСЕТ
ІФСК
ННІ БТ «УАБС»
ННІ ФЕМ
ННІ П
МІ
КІ СумДУ
ШІ СумДУ
Всього:

2014 рік
49
25
7
12
29
7
11
144

2015 рік
38
22
6
6
35
1
17
5
130

2016 рік
37
14
3
19
2
35
7
12
9
138

1.9. Аналіз факторів, які впливають на формування контингенту студентів.
1.9.1. Існуюча демографічна проблема.
1.9.2.Від’їзд студентів на навчання до Києва, Харкова, тощо.
1.9.3. Від’їзд студентів з України на навчання до Польщі.
1.9.4. Складна фінансова ситуація в країні та високий рівень безробіття, як наслідок
зниження рівня доходів громадян та неспроможність родини сплатити за навчання.
1.10. Додаткові заходи шо до поліпшення кількісної якості набору контингенту
студентів.
1.10.1. З числа науково-педагогічних працівників КВП СумДУ були призначені
заступники деканів факультетів СумДУ з військово-патріотичного виховання.
Метою їх діяльності визначено:
- формування контингенту студентів для Сумського державного університету та
КВП СумДУ;
- змістовне інформування студентів СумДУ щодо діяльності кафедри військової
підготовки, можливості вступу на навчання за програмою офіцерів запасу, отримання
другої вищої освіти (заходи провести у кожній окремій групі);
- роз’яснення перспектив, що мають студенти, які закінчили навчання на КВП
СумДУ і їм присвоєне офіцерське звання, отримання ними переваг у подальшому
працевлаштуванні;
- формування у молоді почуття патріотизму, що базується на національноісторичних традиціях народу України, високого морально-психологічного духу, бажання
оволодівати військовими знаннями, вивчати бойові традиції Збройних Сил України,
підвищення престижу військової служби;
- спонукання студентів до фізичного вдосконалення;
- тлумачення подій, що мають місце на сході України.
За участю заступників деканів факультетів СумДУ з військово-патріотичного
виховання було проведено:
- день відкритих дверей для школярів випускних класів шкіл Сумського району та
ліцеїстами Сумського військового ліцею-інтернату ім. Г. Харитоненка на базі КВП
СумДУ;
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- зустрічі студентів з випускниками кафедри – учасниками АТО;
- зустрічі з представниками кадрових органів військових частин, та інших силових
структур з питань подальшого працевлаштування.
1.10.2. Під час проведення у державі АТО науково-педагогічні працівники кафедри
приймали активну участь в проведенні занять з підготовки військових фахівців окремого
загону розвідки спеціального призначення Східного територіального управління
Національної гвардії України та батальйону територіальної оборони Сумської області (в
т.ч. надання у тимчасове користування технічної літератури та приладів).
2. Наукова робота.
2.1. Наукова робота на кафедрі проводилась згідно з “Планом наукової роботи
кафедри” затвердженого ректором університету. План відпрацьований відповідно до вимог
наказу МО України від 04 квітня 2000 року №90 “Про удосконалення організації наукової і
науково-технічної діяльності у Збройних Силах України”.
2.2. Результатом плідної роботи науково-педагогічних працівників КВП СумДУ
професора Трофименка П.Є. та доцента Латіна С.П. стало зайняте студентом Сердюком
В.В. 2 місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що проводився на
базі Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного у місті Львові. Слід
зауважити, що з 2007 року кафедра щороку приймає участь в конкурсах студентських
наукових робіт і кожного року отримує призові місця.
2.3. Протягом року було отримано 3 охоронних документи, з них 2 на навчальний
відеофільм та 1 патент на корисну модель.
2.4. Науково-педагогічними працівниками кафедри у 2016 році видано 13 статей в
фахових журналах, з них 2, що індексуються у науково-метричній базі SCOPUS.
2.5. Науково-педагогічними працівниками кафедри у 2016 році підготовлено
16 тез доповідей, з них 3 за участю студентів.
2.6. Впроваджено «Мультимедійний навчальний артилерійський комплекс» у
виробничий процес ремонту артилерійського озброєння» (в/ч А0153), Впроваджено окремі
фрагменти відеофільмів «120-мм Г Д-30, 100-мм ПТП МТ-12, 152-мм СГ 2С3М, РСЗВ БМ-21,
комплекти боєприпасів, уніфікований тренажерний комплекс для підготовки військових
спеціалістів у Військовій академії (м. Одеса) сумісно з НВП «МЕТЕКОЛ» (м. Ніжин).
2.8. Укладений договір між Сумським державним університетом та підприємством
«УКРОБОРОНСЕРВІС».
2.7.Викладачі кафедри приймали участь у науково-дослідних роботах, що пов’язані з
бойовим застосуванням РВіА.
Так, авторським колективом кафедри відпрацьовуються НДР:
Тема роботи і її
№ з/п
шифр
1

Підготовка артилерійських систем до
проведення випробувальних стрільб.

2

Розробка рекомендацій щодо бойового
застосування
артилерії в антитерористичній
операції.

Замовник
роботи
ДП НВК
«Прогрес»
м. Ніжин

Сум ДУ

Термін
виконання
роботи
01. 2016р. 12.2016р.
Участь у
випробувальн
их стрільбах
04. 2016р. 12.2018р.

Результат, який очікується
Практичне навчання фахівців
ЦК і ПТБ «Точність»
Кошторисна вартість 10000
грн. у 2017 р.
Рекомендації щодо бойового
застосування артилерії в
антитерористичній операції

4

3

4

5

Інформаційні технології підготовки
військових спеціалістів
РвіА
в
особливий період.
Розробка обрису на
тренажерний комплекс «Комп’ютерний артилерійський
полігон».
Розробка мультимедійного
матеріалу для навчального відеофільму
«122-мм гаубиця
Д-30».

Сум ДУ

04. 2016р. 12.2019р.

Методика і рекомендації щодо
створення програмних
продуктів для підготовки
спеціалістів РвіА

ТОВ «НВП
МЕТЕКОЛ»
м. Ніжин

31.12.2017 р.

ТОВ «НВП
МЕТЕКОЛ»
м. Ніжин

15.12.2016 р.

Науково-технічна продукція
«Обрис на тренажерний
комплекс «Комп’ютерний
артилерійський полігон»»
Кошторисна вартість 5000
грн. Виплачена в 2016 р.
Науково-технічна продукція
«Мультимедійний матеріал для
навчального відеофільму «122мм гаубиця Д-30» Кошторисна
вартість 5000 грн. у 2016 р.

3. Методична робота.
3.1. Методична робота на кафедрі була організована в єдності із методичною робою
в масштабі Сум ДУ та спрямована, насамперед, на підвищення наукового рівня
закріплених за кафедрою навчальних дисциплін і удосконалення методики їх викладання.
3.2. Основними заходами з методичної роботи на кафедрі в 2016 році були:
- засідання кафедри, в ході яких розглядалися структура зміст і пропозицій в розробці
стандартів освітньої діяльності (єдиних програм підготовки по кожній ВОС та робочих
навчальних програм) (тематичних планів);
- підвищення ефективності та методики проведення усіх видів навчальних занять;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- підвищення кваліфікації особового складу кафедри. У 2016 році на факультеті
підвищення кваліфікації Сум ДУ підвищив кваліфікацію 4 науково-педагогічні працівники
кафедри (доценти Демидко Л.С., Житник В.Є., Мешков О.П., старший викладач
Роскошний А.Ф.).
3.3. За минулий рік науково-педагогічними працівниками кафедри було видано
підручників 1, навчальних посібників 8.
3.4. Показові заняття провели доценти кафедри Мешков О.П. та Гайда П.І.
3.5. Відкриті заняття провели старші викладачі Семененком В.В., Раскошний А.Ф.
4.1. У кожному з міст України, де студенти навчаються на КВП СумДУ, були
ретельно сплановані та проведені урочисті заходи по врученню офіцерських погонів
випускникам кафедри 2016 року.
Заходи були спрямовані на підвищення рівня військово-патріотичного виховання
молоді, престижності військової служби, а також інформування студентів молодших
курсів ВНЗ щодо можливості і перспектив навчання на кафедрі військової підготовки
СумДУ.
5.1. З метою вирішення проблемного питання щодо подальшого працевлаштування
випускників кафедри, колективом кафедри проводиться відповідна перманентна робота
щодо залучення випускників вищих навчальних закладів до подальшого проходження
військової служби у Збройних Силах України.
5.2. Був виконаний значний обсяг робіт по утриманню будівлі та приміщень
кафедри у належному робочому стані, вдосконаленню навчально-матеріальної бази.
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6. Завдання на 2017 рік.
6.1. Підвищення рейтингу КВП Сум ДУ і покращення конкурентоспроможної
освітньої діяльності шляхом:
- більш широкого впровадження інноваційних технологій навчання;
- стажування науково-педагогічних працівників в військових частинах ЗС України,
підрозділах національної гвардії, МВС України, Державної прикордонної служби України,
в тому числі за кордоном;
- покращення матеріально-технічного забезпечення кафедри сучасними
військовими приладами та засобами (прилади нічного бачення, тепловізори тощо);
- прийняття участі в ринках вакансій;
- збільшення зусиль щодо залучення до навчання на кафедрі осіб жіночої статі;
- прийняття участі представниками КВП СумДУ у проведенні офіційних обласних
та міських громадських заходах (9 травня, 15 лютого тощо);
- з метою більш повного використання потенціалу кафедри для завдань, що
вирішуються в ході АТО в східних регіонах України, поширювати надання освітніх послуг
щодо перепідготовки офіцерів та офіцерів запасу, як за рахунок аудиторних занять, так і за
рахунок впровадження дистанційної форми навчання;
- постійний моніторинг можливостей щодо розширення географії кафедри;
6.2. Для заступників деканів факультетів СумДУ:
- залучити воєнруків та учнів шкіл міста Суми до участі у військово-патріотичних
заходах на базі КВП СумДУ з метою заохочення школярів до вступу на навчання до
Сумського державного університету та в подальшому до кафедри військової підготовки;
- вдосконалити організацію днів відкритих дверей на базі КВП СумДУ з
залученням випускників шкіл, як міста Суми так і Сумського району, де рекламувати
освітню діяльність СумДУ;
- поширити роз’яснювальну роботу щодо отримання другої вищої освіти на КВП
СумДУ серед студентів інститутів і факультетів СумДУ.
7. Пропозиції, що до врахування показників при визначені рейтингу
структурному підрозділу за рік:
- кількісний склад студентів, які навчаються на платній основі в тому числі з інших ВНЗ;
- кількісний склад студентів, які отримують другу освіту в тому числі з інших ВНЗ;
8. При розрахунку показників студентів на отримання стипендії нараховувати
студентам кафедри військової підготовки частину від загальної кількості балів за
позанавчальну діяльність.
Начальник кафедри військової підготовки
Сумського державного університету
полковник
11 січня 2017 року

М.М.ЛЯПА

Міністерство освіти і науки України
Міністерство оборони України

Звіт начальника кафедри військової підготовки
Сумського державного університету
к.т.н., доцента, полковника ЛЯПИ М.М.

«Діяльність кафедри військової
підготовки за 2016 рік»
Суми - 2017

1

Військово-облікові спеціальності,
за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу

Бойове застосування
військових частин і підрозділів

наземної
артилерії

самохідної
артилерії

протитанкових
керованих
ракетних
комплексів

артилерійської
розвідки

комплексів
тактичних
ракет
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3

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
(дисципліни, які вивчаються на КВП СумДУ)
1.

Загальна тактика

2.

Бойове застосування артилерійських підрозділів

3.

Бойове застосування підрозділів ракетних військ

4.

Стрільба і управління вогнем артилерії

5.

Артилерійська розвідка

6.

Військова топографія

7.

Топогеодезична підготовка

8.

Бойова робота

9.

Бойова робота підрозділів ракетних військ

10. Радіаційний, хімічний та біологічний захист підрозділів
11.

Зв’язок
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НАВЧАЛЬНА РОБОТА
(дисципліни, які вивчаються на КВП СумДУ)
12. Інженерна підготовка
13. Будова та експлуатація артилерійського озброєння
14. Експлуатація ракетно-артилерійського озброєння
14. Наземне обладнання ракетних комплексів
16. Конструкція ракет
17. Військово-медична підготовка
18. Статути Збройних Сил України та їх практичне виконання
19. Методика воєнно-ідеологічної підготовки
20. Методика роботи з військовослужбовцями
21. Стрілецька зброя та вогнева підготовка

Динаміка набору студентів жіночої статі
(2011 - 2016)
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Порівняльний аналіз
набору студентів СумДУ

7

(2014, 2015, 2016 роки набору)

Факультет, інститут

2014 рік

2015 рік

2016 рік

ЕлІТ
ТеСЕТ

49
25

38
22

37
14

ІФСК
ННІ БТ «УАБС»

7
-

6
-

3
19

ННІ ФЕМ
ННІ П
МІ
КІ СумДУ
ШІ СумДУ

12
29
7
11

6
35
1
17
5

2
35
7
12
9

Всього:

144

130

138

Аналіз факторів, які впливають на
формування контингенту студентів

•
•
•
•
•
•

Демографічна проблема.
Від’їзд студентів до Києва, Харкова.
Від’їзд студентів до Польщі.
Складна фінансова ситуація.
Існуюча конкуренція (м. Київ, ХУПС, ОВА).
Утворення нових кафедр в/підготовки
(Луцьк, Полтава, Ужгород, Черкаси).
• Складне військово-політичне становище

9

10

Наукова робота
• 2 місце в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт
(АСВ ім. гетьмана Сагайдачного м. Львів);
• отримано охоронних документів – 3;
• опубліковано статей в фахових виданнях – 13 (з них індексуються
в науково-метричній базі SCOPUS – 2);
• підготовлено тез доповідей – 16, з них за участю студентів – 3;
• продовжується співпраця і договірні відносини з наукововиробничим комплексом «Прогрес» (м. Ніжин) (ГДР – 20 тис. грн.,
з яких 10 тис. грн. вже перераховано у 2015 році) та ТОВ «НВП
МЕТЕКОЛ» (м. Ніжин) (10 тис. грн, дві ГДР – по 5 тис. грн.
кожна, перераховані в 2016 році).
• подано заявку до МОН України на отримання гранту.
• укладений договір між Сумським державним університетом та
підприємством «УКРОБОРОНСЕРВІС».

Участь в НДР
КВП СумДУ
1

Підготовка артилерійських
систем до проведення
випробувальних стрільб.

2

Розробка рекомендацій щодо
бойового застосування
артилерії в АТО

Сум ДУ

3

Інформаційні технології
підготовки військових
спеціалістів РВіА в
особливий період.
Розробка обрису на
тренажерний комплекс
«Комп’ютерний
артилерійський полігон».

4

5

Розробка мультимедійного
матеріалу для навчального
відеофільму «122-мм
гаубиця Д-30».

ДП НВК
«Прогрес»
м. Ніжин
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01-12.2016р.
Участь у
випроб.
стрільбах
04. 2016р. 12.2018р.

Практичне навчання фахівців ЦК і ПТБ
«Точність»
Кошторисна вартість 10000 грн. у 2017 р.

Сум ДУ

04. 2016р. 12.2019р.

Методика і рекомендації щодо створення
програмних продуктів для підготовки
спеціалістів РВіА

ТОВ «НВП
МЕТЕКОЛ»
м. Ніжин

31.12.2017 р.

Науково-технічна продукція «Обрис на
тренажерний комплекс «Комп’ютерний
артилерійський полігон»»
Вартість 5000 грн. Виплачена в 2016 р.

ТОВ «НВП
МЕТЕКОЛ»
м. Ніжин

15.12.2016 р.

Науково-технічна продукція
«Мультимедійний матеріал для навчального
відеофільму «122-мм гаубиця Д-30»
Вартість 5000 грн. у 2016 р.

Рекомендації щодо бойового застосування
артилерії в антитерористичній операції

12

Методична робота
Основні проведені заходи:
розгляд на засіданні кафедри структури, змісту і внесення
пропозицій в створення єдиних програм підготовки по кожній
ВОС та робочих навчальних програм (темпланів);
- підвищення ефективності та методики проведення усіх видів
навчальних занять;
- удосконалення навчально-матеріальної бази;
- підвищення кваліфікації НПП на ФПК СумДУ – 4

Видано робіт:
- підручників – 1
- навчальних посібників – 8
- конспектів лекцій – 4
- методичних розробок – 12

14

Завдання на 2017 рік
•
•

•

•

Підвищення рейтингу КВП Сум ДУ і покращення
конкурентоспроможної освітньої діяльності
Більш широке впровадження у навчальний процес
інноваційних технологій навчання.
Стажування науково-педагогічних працівників в
військових частинах ЗС України, підрозділах
Національної гвардії, МВС тощо.
Покращення матеріально-технічного забезпечення
кафедри сучасними військовими приладами та
засобами (прилади нічного бачення, тепловізори тощо).
Прийняття участі в ринках вакансій .
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Завдання на 2017 рік
• Збільшення зусиль щодо залучення до навчання на кафедрі осіб
жіночої статі.
• Прийняття участі представниками КВП Сум ДУ у проведенні
офіційних обласних та міських громадських заходах (9 травня,
15 лютого тощо).
• Підвищення рівня опублікування наукових статей.
• Збільшення кількості публікацій у закордонних виданнях.
• Збільшення кількості публікацій за участю студентів.
• Укладання господарчо-договірних робіт.
• Надання освітніх послуг щодо перепідготовки офіцерів та
офіцерів запасу, як за рахунок аудиторних занять, так і за
рахунок впровадження дистанційної форми навчання.
• Моніторинг можливостей щодо розширення географії кафедри.
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Завдання на 2017 рік
Для заступників деканів факультетів СумДУ
•

Залучити військових керівників та учнів шкіл міста Суми до
участі у військово-патріотичних заходах на базі КВП СумДУ з
метою заохочення школярів до вступу на навчання до Сумського
ДУ та в подальшому до кафедри в/підготовки.
• Провести дні відкритих дверей на базі КВП СумДУ з
залученням випускників шкіл, як міста Суми так і Сумського
району, де рекламувати освітню діяльність СумДУ.
• Провести по інститутах і факультетах СумДУ, у кожній
навчальній групі, роз’яснювальну роботу щодо отримання другої
вищої освіти на КВП СумДУ.

