
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 02 листопада 2021 року 

 

Головуючий – генерал-майор ОСТАПЧУК В.М. 

Секретар – працівник ЗСУ ВЕРЕМІЄНКО В.В. 

 

Присутні 31 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 Гриценок К.М. (дистанційно), 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 Панченко І.В., 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. 

(дистанційно), полковник Османов Р.Н., підполковник Ошурко В.М., 

підполковник Діянчук І.М., працівник ЗСУ Баштова А.В. (дистанційно), 

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

солдат Бакуменко О.О., солдат Малібога О.О., солдат Камінська А.С. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд результатів опитування роботодавців та інших 

стейкхолдерів освітньо-професійних програм за всіма спеціальностями 

підготовки. 

2. Розгляд результатів моніторингу професійної кваліфікації науково-

педагогічних працівників інституту. 

3. Розгляд результатів моніторингу якісного складу груп забезпечення 

спеціальностей. 

4. Обговорення та планування коригувальних дій за результами 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-професійних 

програм. 

 

 

1. Розгляд результатів опитування роботодавців та інших 

стейкхолдерів освітньо-професійних програм за всіма спеціальностями 

підготовки. 

 

 



СЛУХАЛИ:  

полковника Ошурка В.М., який представив презентацію про результати 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів щодо ступеня 

задоволеності та якості підготовки випускників за освітньо-професійними 

програми. 

підполковника Діянчук І.М., яка представила презентацію про 

результати опитування роботодавців та інших стейкхолдерів щодо реалізації 

освітньо-наукових програм.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

полковник Радзівілов Г.Д., який зазначив, що виходячи із отриманих 

результатів ми дійшли висновку, що стейкхолдери задоволені у повній мірі 

освітніми програмами всіх рівнів вищої освіти. Випускники всіх спрямувань 

користуються попитом у військових частинах підпорядкованих Збройним 

Силам України. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

2. Розгляд результатів моніторингу професійної кваліфікації 

науково-педагогічних працівників інституту. 

 

СЛУХАЛИ: полковника Ошурка В.М., який представив презентацію 

про результати моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних 

працівників інституту. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

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 

Османов Р.Н., які доповіли про стан підвищення професійної кваліфікації 

науково-педагогічних працівників кафедр за останні 5 років. 

полковник Сілко О.В., який зауважив, що науково-педагогічні 

працівники не дотримуються часових рамок подачі до вченої ради інституту 

клопотань про визнання результатів підвищення кваліфікації та вчасно не 

надають до навчального відділу підтверджуючі документи про проходження 

підвищення кваліфікації. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. Начальникам факультетів 

та кафедр посилити контроль щодо виконання нормативно-правових актів 

України. 

 

https://forms.gle/Ms5TE6mVKYuuxnQG7
https://forms.gle/Ms5TE6mVKYuuxnQG7
https://forms.gle/iSKWGUaZpoLxiZfx9
https://forms.gle/iSKWGUaZpoLxiZfx9


3. Розгляд результатів моніторингу якісного складу груп 

забезпечення спеціальностей. 

 

 СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В., який представив презентацію про  

результати моніторингу якісного складу груп забезпечення спеціальностей.  

А також, запропонував затвердити зміну гаранта освітньо-професійної 

програми "Інформаційні системи та технології" за спеціальністю 126 

Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

полковника Сову О.Я на  підполковника Симоненка О. 

Результат голосування:  "за" – 31; "проти" – немає; "утримався"  –  немає 

 

4. Обговорення та планування коригувальних дій за результами 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-професійних 

програм. 

 

СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В., який представив презентацію про 

етапи коригування освітньо-професійних програм за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти за 

результатами опитування роботодавців та інших стейкхолдерів 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

 

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 

 


