
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 06 вересня 2022 року 

 

Головуючий – генерал-майор ОСТАПЧУК В.М. 

Секретар – працівник ЗСУ ВЕРЕМІЄНКО В.В. 

 

Присутні 32 член Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

інституту з 32: 

генерал-майор Остапчук В.М., полковник Сілко О.В., полковник 

Тарасов В.В., полковник Радзівілов Г.Д., підполковник ЛЕБІДЬ Є.В., 

підполковник Троцько О.О., полковник Гуцко А.В., полковник Гуржій 

П.М., підполковник Зарубенко А.О., полковник Климович С.О., 

полковник Кузавков В.В.,  полковник Сова О.Я., полковник Бовда 

Е.М., полковник Гриценок К.М., полковник Пивоварчук С.А., 

полковник Панченко І.В., полковник Чевардін В.Є., полковник 

Павленко О.А, полковник Бичіхін Ю.І., полковник Саєнко О.Г., 

працівник ЗСУ Козубцова Л.М, працівник ЗСУ Храбан Т.Є., полковник 

Османов Р.Н., полковник Ошурко В.М., підполковник Діянчук І.М., 

працівник ЗСУ Баштова А.В., підполковник Яровий В.С., солдат 

Вовкодав К.Б., солдат Мирошниченко Д.С., солдат Майстришина В.А., 

солдат Пивоварчук Д.С., солдат Жгута Г.В. 

 

Присутні:  

підполковник Власенко М.П., начальник групи організації та супроводження 

дистанційного навчання. 

 

Порядок денний:  
1. Затвердження плану роботи Ради якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти інституту на 2022-2023 навчальний рік. 

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"). 

3. Обговорення започаткування провадження освітньої діяльності за 

освітньо-професійною програмою "Кіберборотьба: ведення дій в 

кіберпросторі" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 122 



"Інформаційні технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти. 

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. 

5. Моніторинг навчально-методичного забезпечення вибіркових 

дисциплін за відповідними освітньо-професійними програмами для 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

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. 

 

1. Затвердження плану роботи Ради якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти інституту на 2022-2023 навчальний рік. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

інституту генерала-майора Остапчука В.М., який запропонував затвердити 

План роботи Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

інституту на 2022-2023 навчальний рік. 

Результат голосування:  "за" – 32; "проти" – немає; "утримався"  –  немає. 

 

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") 

 

 

СЛУХАЛИ: полковник Панченко І.В. доповів вимоги ліцензійних умов 

щодо провадження освітньої діяльності та доповів про повноту та готовність 

подати документи для ліцензування щодо започаткування провадження 

освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою "Кіберрозвідка, 

системи та комплекси спеціального призначення". 

 

ВИРІШИЛИ: що документи, які подаються для започаткування 

провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 

"Кіберрозвідка, системи та комплекси спеціального призначення" 



відпрацьовані, їх зміст відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності. Та направити заявку з документами на започаткування 

провадження освітньої діяльності до органу ліцензування. 

 

3. Обговорення започаткування провадження освітньої 

діяльності за освітньо-професійною програмою "Кіберборотьба: ведення 

дій в кіберпросторі" за спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 

122 "Інформаційні технології" для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

СЛУХАЛИ: полковника Чевардіна В.Є., який зазначив, що організація 

освітнього процесу підготовки фахівців для ведення дій у кіберпросторі 

доцільно здійснювати на основі та з урахуванням найсучаснішого 

світового досвіду щодо аналізу, класифікації і попередження 

кіберінцидентів (кібератак), а також методів та засобів їх здійснення : 

MITRE ATT&CK for Enterprise; 

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE); 

Common Attack Pattern Enumeration and Classification (CAPEC); 

Common Weakness Enumeration (CWE); 

National Vulnerability Database (NVD). 

  

ВИСТУПИЛИ:  

полковник Ошурко В.М., який довів, що згадані інформаційні ресурси 

мають широке застосуваннях в країнах НАТО; 

полковник Сілко О.В., який акцентував увагу на тому, що 

запропонований підхід є слушним і плідним. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги, розробку освітньо-

професійної програми "Кіберборотьба: ведення дій в кіберпросторі" за 

спеціальністю 125 "Кібербезпека" галузі знань 122 "Інформаційні технології" 

для першого (бакалаврського) рівня здійснювати на основі та з урахуванням 

найсучаснішого світового досвіду. 

 

4. Обговорення етапів підготовки до акредитації освітньо-

професійної програми “Інформаційні системи та технології” за 

спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології" галузі знань 122 

"Інформаційні технології" для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В. Відповідно до вимог Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти в інституті заплановано 

проходження акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

“Інформаційні системи та технології” за спеціальністю 126 "Інформаційні 

системи та технології" галузі знань 122 "Інформаційні технології" для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти потрібно спланувати перегляд 



документів освітнього процесу, розробити план підготовки структурних 

підрозділів для її успішного проходження. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. Сформувати фокус-групи 

та призначити відповідальних осіб за напрямами. 

 

5. Моніторинг навчально-методичного забезпечення вибіркових 

дисциплін за відповідними освітньо-професійними програмами для 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої 

освіти. 

 

СЛУХАЛИ: підполковника Лебідя Є.В., підполковника Троцька О.О., 

підполковника Гуцка А.В., які доповіли про навчально-методичне 

забезпечення вибіркових навчальних дисциплін за відповідними освітньо-

професійними програмами для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

полковник Ошурко В.М., який звернув увагу на такі моменти: 

основним документом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, передбаченим освітнім законодавством є: програма навчальної 

дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, силабус та методичні 

розробки проведення навчальної дисципліни; 

здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та зручний 

постійний доступ до курсу навчальної дисципліни, а саме до навчально-

методичного забезпечення навчальної дисципліни (з урахуванням вимог 

законодавства щодо інформації з обмеженим доступом). 

 генерал-майор Остапчук В.М., зауважив про необхідності максимально 

повного надання здобувачам освіти всієї інформації та матеріалів, 

необхідних для успішного вивчення навчальної дисципліни. Зокрема, це 

можуть бути підручники та навчальні посібники, а також авторські 

матеріали, розроблені викладачем. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги.  

 

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. 

 

СЛУХАЛИ: підполковника Власенко М.П., який представив 

презентацію щодо результатів моніторингу дистанційних курсів навчальних 

дисциплін.  

Полковник Ошурко В.М.  звернув увагу, що відсутні тести 

контрольних заходів для поточного контролю та самоконтролю здобувачів 



освіти в дистанційних курсах навчальних дисциплін котрі вивчаються на 

першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги та впровадити тести 

контрольних заходів для поточного контролю та самоконтролю здобувачів 

освіти в дистанційних курсах навчальних дисциплін котрі вивчаються на 

першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівні вищої освіти для 

здобувачів вищої освіти денної (очної) та заочної форми здобуття освіти. 

 

 

 

 

Голова Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

генерал-майор       Віктор ОСТАПЧУК 

 

 

Секретар Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

працівник ЗСУ       Вікторія ВЕРЕМІЄНКО 

 

 


