
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Ради з якості освіти 
генерал-майор    Віктор ОСТАПЧУК 
«_15_»_____08_______2022 р. 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
Ради з якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 
з/п Питання, які виносяться на розгляд ради Термін 

Готують інформацію по 
питанню 

(відповідальний за 
виконання) 

 

1 2 3 4 
1.  Затвердження плану роботи Ради якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти інституту на 2022-2023 навчальний рік 
вересень Члени Ради 

2.  Обговорення проходження ліцензування щодо започаткування 
провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою "Кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального 
призначення" за спеціальнвстю 255 "Озброєння та військова техніка" 
25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" 
для першого (бакалаврського) рівні вищої освіти (наказ МОНУ від 
27.09.2022 №223-л "Про ліцензування освітньої діяльності") 

вересень Начальник кафедри 
спеціальних 

інформаційних систем 
та робототехнічних 

комплексів 
 

3.  Обговорення започаткування провадження освітньої діяльності за 
освітньо-професійною програмою "Кіберборотьба: ведення дій в 
кіберпросторі" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань  12 
"Інформаційні технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти  

вересень Начальник кафедри 
кібербезпеки. 
Гарант ОПП 

"Кіберборотьба: 
ведення дій в 



1 2 3 4 
кіберпросторі" 

4.  Обговорення етапів підготовки до акредитації освітньо-професійної 
програми “Інформаційні системи та технології” за спеціальністю 126 
"Інформаційні системи та технології" галузі знань 12 "Інформаційні 
технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. 

вересень Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи. 
Гарант ОПП 

"Інформаційні системи 
та технології" 

5.  Моніторинг навчально-методичного забезпечення вибіркових 
дисциплін за відповідними освітньо-професійними програмами для 
першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 
освіти  

вересень Комісія з якості 
факультетів. Начальник 

навчального відділу 

6.  Розгляд результатів моніторингу дистанційних курсів навчальних 
дисциплін за освітньо-професійними програмами для першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти для 
здобувачів вищої освіти денної (очної) та заочної форми здобуття 
освіти 

вересень-
жовтень 

Начальник навчального 
відділу. 

Начальник  групи 
організації та 

супроводження 
дистанційного навчання 

7.  Розгляд результатів опитування роботодавців та інших стейкхолдерів 
освітньо-професійних (наукових) програм за всіма  спеціальностями 
підготовки та рівнів вищої освіти. 
 

листопад-
грудень 

Начальник навчального 
відділу. 

Начальник науково-
організаційного відділу 

8.  Розгляд результатів моніторингу професійної кваліфікації науково-
педагогічних працівників інституту. 
 

листопад-
грудень 

Начальник навчального 
відділу. 

Начальник науково-
організаційного відділу. 
Начальники (завідувачі) 

кафедр. 
9.  Розгляд результатів моніторингу якісного складу груп забезпечення 

спеціальностей. 
 

листопад-
грудень 

Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи 



1 2 3 4 
10.  Обговорення та планування коригувальних дій за результами 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-
професійних програм. 

 

січень Голова Ради з якості. 
Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи 
11.  Розгляд результатів опитування курсантів, науково-педагогічних 

працівників інституту щодо ступеня відповідності форм, методів 
навчання та викладання принципам академічної свободи та 
студентоцентричного підходу в навчанні, оцінювання здобувачами 
вищої освіти якості проведення навчальних занять. 
 

січень-лютий Голова Ради з якості. 
Начальник групи 

психолого-
педагогічного 
забезпечення 

підготовки військових 
фахівців 

12.  Розгляд результатів опитування випускників всіх рівнів вищої освіти  
2022 року щодо ступеня задоволення ними освітнім процесом у ВІТІ 
імені Героїв Крут та рекомендацій випускників для підвищення 
якості освітніх програм. 
 

січень-лютий Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи. 
 Начальник навчального 

відділу. 
Начальник науково-

організаційного відділу 
13.  Стан та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників інституту. 
 

Березень-квітень Начальник групи  
міжнародного 

співробітництва. 
Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи 
14.  Обговорення змін у нормативно-правові акти Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства оборони України та рішення щодо 
внесення відповідних змін до нормативно-правової бази інституту. 

травень Голова Ради з якості. 
Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи. 
Заступник начальника 
інституту з наукової 



1 2 3 4 
роботи 

15.  Обговорення результатів опитування курсантів інституту щодо рівня 
об’єктивності оцінювання здобувачів освіти. 

травень Комісія з якості 
факультетів.  

Начальник навчального 
відділу 

16.  Обговорення результатів анкетування курсантів, науково-
педагогічних працівників щодо потреб та ступеня задоволення 
наданням освітніх послуг та роботою структурних підрозділів 
Військового інституту. 

травень Начальник групи 
психолого-

педагогічного 
забезпечення 

підготовки військових 
фахівців. 

Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи 
17.  Розгляд результатів моніторингу дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) та  
другого (магістерського) рівнів вищої освіти при написанні 
кваліфікаційних робіт та удосконалення системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату. 

червень Комісія з якості 
факультетів. 

Начальник навчального 
відділ. 

18.  Обговорення результатів рейтингу науково-педагогічних працівників 
та кафедр інституту. 
 

липень Начальник навчального 
відділу. 

Начальник науково-
організаційного відділу 

19.  Про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності. 
 

квітень Начальник навчального 
відділу. 

Начальник науково-
організаційного відділу. 

20.  Розгляд результатів моніторингу та удосконалення навчально-
методичного забезпечення дисциплін із врахуванням змін у 
нормативній базі європейських стандартів і рекомендацій. 

серпень Заступник начальника 
інституту з навчальної 

роботи,  



1 2 3 4 
 Начальник навчального 

відділу. 
Начальник науково-

організаційного відділу 
21.  Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 

освіти на основі удосконалення навчальних планів і освітньо-
професійних програм для набору курсантів 2023 року. 

серпень Рада з якості 
факультетів, гаранти 

ОПП 
22.  Надання методичних рекомендацій кафедрам щодо організації 

освітньої діяльності у 2023-2024 навчальному році. 
серпень Заступник начальника 

інституту з навчальної 
роботи 

23.  Підсумки роботи Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти інституту. 

серпень Члени Ради 

 
Примітка. Вище викладені питання можуть корегуватися, змінюватися та доповнюватися, про що буде повідомлено заздалегідь 

 
 

Заступник голови Ради якості освіти  
полковник       Олексій СІЛКО  

 
 


	Начальник кафедри кібербезпеки.
	Гарант ОПП "Кіберборотьба: ведення дій в кіберпросторі"

