
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 08 листопада 2022 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: 
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., 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 Пінаєва Н.А, солдат Рощина С.О., солдат Черевань О.О., солдат 
Тимченко О.В., солдат Братчик А.С. 
 
Присутні:  

полковник Чурілов І.О. представник командування Військ зв’язку та 
кібербезпеки Збройних Сил України, які є стейкхолдерами освітньо-
професійних та освітньо-наукових програм підготовки військових фахівців. 
 
Порядок денний:  

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

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

3. Розгляд результатів моніторингу якісного складу груп забезпечення 
спеціальностей. 

 
1. Розгляд результатів опитування роботодавців та інших 

стейкхолдерів освітньо-професійних (наукових) програм за всіма  
спеціальностями підготовки та рівнів вищої освіти. 

 



СЛУХАЛИ:  
полковника Ошурко В.М., який представив презентацію щодо 

результатів опитування роботодавців та інших стейкхолдерів за освітньо-
професійними програмами за всіма спеціальностями підготовки першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Зазначив, 
що опитування роботодавців показало, що у зв’язку з стрімким розвитком 
інформаційних технологій та з появою нових зразків озброєння та техніки в 
ЗСУ випускники  потребують додаткового навчання на курсах професійної 
військової освіти за принципом "Освіта продовж усієї військової освіти".  

підполковника Діянчук І.М., яка представила презентацію щодо 
результатів опитування роботодавців та інших стейкхолдерів за освітньо-
науковими програмами за спеціальностями 126 "Інформаційні системи та 
технології" та 255 "Озброєння та військова техніка" підготовки на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти. 
 

ВИСТУПИЛИ: полковник Чурілов І.О., який звернув увагу, що 
обов’язкове навчання всіх учасників освітнього процесу на курсах вивчення 
іноземних мов з метою забезпечення достатнього рівня знань в обсязі, 
необхідному для впровадження політик і стандартів НАТО в діяльності усіх 
ланок органів військового управління та ефективної участі у заходах 
міжнародного оборонного співробітництва, міжнародних операціях з 
підтримання миру і безпеки та навчання за кордоном. 
 

ВИРІШИЛИ: начальникам структурних підрозділів прийняти 
інформацію до уваги та довести до всіх учасників освітнього процесу. 
Гарантам освітніх програм врахувати результати опитування роботодавців та 
інших стейкхолдерів під час оновлення та перегляду освітньо-професійних та 
освітньо-наукових програм. 
 

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

 
СЛУХАЛИ:  
полковника Ошурко В.М., який представив презентацію щодо 

результатів моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних 
працівників інституту за напрямком освітньої діяльності. 

підполковника Діянчук І.М., яка представив презентацію щодо 
результатів моніторингу професійної кваліфікації науково-педагогічних 
працівників інституту за напрямком наукової діяльності. Звернула увагу, що 
науково-педагогічному та науковому складу інститут потрібно більш 
активніше брати участь у міжнарожних конференціях, форумах, семінарах та 
військових навчаннях з метою розширення партнерської співпраці між 
українськими військовими навчальними закладами та військовими 
навчальними закладами держав – членів НАТО та Європейського Союзу 

 



ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. Начальникам факультетів 
та кафедр посилити контроль щодо підвищення професійної кваліфікації 
науково-педагогічних працівників. 

 
3. Розгляд результатів моніторингу якісного складу груп 

забезпечення спеціальностей. 
 
СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В. який представив презентацію щодо 

результатів моніторингу якісного складу груп забезпечення спеціальностей. 
Зазначив, що великий відсоток науково-педагогічних працівників, які 

не відповідають кваліфікаційним та кадровим вимогам щодо провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти, визначеними Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності. 

 
ВИРІШИЛИ: Начальникам факультетів та кафедр прийняти 

інформацію до уваги, посилити контроль над підпорядкованим науково-
педагогічним складом щодо виконання статті 38 "Досягнення у професійній 
діяльності, які зараховуються за останні п’ять років" Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності. А також застосовувати систему 
заохочення науково-педагогічного складу. 

 
 
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 


