
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 08 вересня 2020 року 

 

Головуючий – генерал-майор ОСТАПЧУК В.М. 

Секретар – працівник ЗСУ ВЕРЕМІЄНКО В.В. 

 

Присутні 32 члена 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 Гриценок К.М., підполковник Кузюра С.Л., полковник 

Гуржій П.М., полковник Гурський Т.Г., полковник Жук О.В., полковник 

Кузавков В.В., полковник Сова О.Я., полковник Бовда Е.М.,; підполковник 

Гулій В.С., полковник Пивоварчук С.А., полковник Панченко І.В. 

(дистанційно), полковник Чевардін В.Є., полковник Павленко О.А., 

полковник Бичіхін Ю.І., полковник Саєнко О.Г., працівник ЗСУ Рудоміно-

Дусятська І.А., працівник ЗСУ Храбан Т.Є., полковник Живило Є.О., 

підполковник Ошурко В.М., підполковник Діянчук І.М., працівник ЗСУ 

Баштова А.В., підполковник Яровий В.С., солдат Гавриленко О.А., солдат 

Рудніцька А.А., солдат Бакуменко О.О., солдат Малібога О.О., солдат 

Камінська А.С. 

 

Присутні:  

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

дистанційного навчання. 

 

Порядок денний: 

1. Обрання та призначення секретаря Ради якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти інституту. 

2. Про початок роботи Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти інституту. 

3. Затвердження плану роботи Ради якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти інституту.  

4. Розгляд проєктів тимчасових стандартів вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

5. Розгляд проєктів освітньо-наукових програм третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти. 



6. Обговорення етапів підготовки до акредитації освітньо-наукових 

програм відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти. 

7. Розгляд результатів моніторингу дистанційних курсів навчальних 

дисциплін. 

8. Моніторинг навчально-методичного забезпечення вибіркових 

дисциплін 

 

 

1. Обрання та призначення секретаря Ради якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти інституту. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти інституту генерала-майора Остапчука В.М., який запропонував для 

забезпечення ведення протоколів засідань обрати секретарем працівника ЗСУ 

Веремієнко В.В. 

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

 

2. Про початок роботи Ради якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти інституту. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

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

вважати засідання 08.09.2020, як офіційно перше засідання Ради якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту. 

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

 

3. Затвердження плану роботи Ради якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти інституту. 

 

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. 

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

 

4. Розгляд та ухвалення проєктів Тимчасових стандартів вищої 

освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ:  

полковника Сову О.Я. про розгляд проєкту Тимчасового стандарту 

вищої освіти зі спеціальності 126 Інформаційні системи та технології 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 



полковника Гурського Т.Г. про розгляд проєкту Тимчасового стандарту 

вищої освіти зі спеціальності 255 Озброєння та військова техніка третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

ВИРІШИЛИ: погодити такі проєкти Тимчасових стандартів вищої 

освіти із наданням пропозицій членів Ради якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти інституту за відповідними галузями знань до проєктів 

тимчасових стандартів:  

1. Тимчасовий стандарт вищої освіти зі спеціальності 126 

Інформаційні системи та технології третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти.  

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

2. Тимчасовий стандарт вищої освіти зі спеціальності 255 Озброєння та 

військова техніка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

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

 

5. Розгляд та ухвалення проєктів освітньо-наукових програм 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ:  

полковника Сову О.Я. про розгляд проєкту освітньо-наукової програми  

"Інформаційні системи та технології" зі спеціальності 126 Інформаційні 

системи та технології третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

полковника Гурського Т.Г. про розгляд проєкту освітньо-наукової 

програми "Озброєння та військова техніка" зі спеціальності 255 Озброєння та 

військова техніка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти; 

 

ВИРІШИЛИ: підтримати зміни до проєктів освітньо-наукових програм  

"Інформаційні системи та технології" та "Озброєння та військова техніка" 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Винести на розгляд та 

затвердження Вченої ради інституту. 

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

 

6. Обговорення етапів підготовки до акредитації освітньо-

наукових програм відповідно до вимог Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

СЛУХАЛИ: полковника Радзівілова Г.Д., який представив презентацію 

щодо етапів підготовки до акредитації освітньо-наукових програм відповідно 

до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та 

критерій оцінювання якості освітніх програм.  

 

ВИСТУПИЛИ: 



полковник Сілко О.В. про враження від спостереження за 

проходженням нової процедури акредитації у інших ЗВО. Наголосив, що 

обов’язково потрібно дотримуватися часових рамок кожного етапу. 

полковник Ошурко В.М. наголосив, що маємо випрацювати єдине 

розуміння щодо відпрацювання документів, якими регулюється порядок 

здійснення освітнього процесу в інституті. 

 

7. Розгляд результатів моніторингу дистанційних курсів 

навчальних дисциплін 

 

СЛУХАЛИ: підполковника Власенко М.П., який представив 

презентацію щодо результатів моніторингу дистанційних курсів навчальних 

дисциплін. Звернув увагу, що відсутні тести контрольних заходів для 

поточного контролю та самоконролю здобувачів освіти в дистанційних 

курсах навчальних дисциплін котрі вивчаються на першому 

(бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-

науковому) рівні вищої освіти. 

 

8. Моніторинг навчально-методичного забезпечення вибіркових 

дисциплін 

 

СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В., який доповів про навчально-

методичне забезпечення вибіркових навчальних дисциплін. 

 Звернув увагу на такі моменти: 

основним документом навчально-методичного забезпечення 

дисципліни, передбаченим освітнім законодавством, є робоча програма 

навчальної дисципліни, вимоги до змісту якої встановлені п. 38 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності; 

до 01.12 поточного навчального року на офіційному вебсайті інституту 

повинен бути розміщений каталог вибіркових навчальних дисциплін, який 

підкріплений силабусами навчальних дисциплін; 

здобувачам вищої освіти має бути забезпечений вільний та зручний 

постійний доступ до робочої програми та іншого навчально-методичного 

забезпечення навчальної дисципліни (з урахуванням вимог законодавства 

щодо інформації з обмеженим доступом). 
 

ВИСТУПИЛИ: 

 підполковник Діянчук І.М., зауважила що потрібно надавати 

здобувачам освіти посилання на доступну для них наукову, навчальну та 

методичну літературу, а також на електронні ресурси та інші джерела 

інформації, у тому числі іноземні та міжнародні, які мають дозвіл власника 

авторських прав на вільне використання в освітньому процесі. 

полковник Ошурко 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. 

 

 

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 


