
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  
імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ № 3 
засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 03 січня 2023 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. 
 
Порядок денний:  

1. Обговорення та планування коригувальних дій за результами 
опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-професійних 
програм. 

2. 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. 

3. 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. 

 
1. Обговорення та планування коригувальних дій за результами 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-професійних 
програм. 

 



СЛУХАЛИ: полковника Сілка О.В., який висвітлив на слайдах основні 
етапи коригувальних дій щодо змін в освітньо-професійні програми за 
результатами опитування роботодавців та інших стейкхолдерів. 

 
ВИРІШИЛИ: гарантам ОПП та ОНП врахувати результати опитування 

роботодавців та інших стейкхолдерів під час оновлення та перегляду 
освітньо-професійних та освітньо-наукових програм. Науково-педагогічним 
працівникам переглянути зміст навчально-методичного забезпечення та 
внести відповідні зміни щодо результатів опитування роботодавців. 

 
2. 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. 

 
СЛУХАЛИ: підполковника Рудь К.В., яка представила презентацію 

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. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
Полковник Ошурко В.М., який зазначив, що загальний рівень 

задоволеності здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти складає 97%, а за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
складає 98%. 

Підполковник Діянчук І.М., яка зазначила, що загальний рівень 
задоволеності здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти складає 96%. 

 
ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги 
 
3. 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. 

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

результатів опитування випускників 2022 року за першим (бакалаврським), 
другим (магістерським) рівнями вищої освіти відносно ступеня задоволення 
ними освітнім процесом в інституті та рекомендацій випускників для 
підвищення якості освітніх програм. 

Звернув увагу на такі моменти: 



за результатами опитування встановлено, що переважна випускників 
(96%) надали позитивні відповіді, стосовно задоволеності навчанням за 
освітніми програми та ці програми відповідають їх очікуванням; 

дослідження виявило, що всі випускники задоволені якістю отриманої 
освіти та не жалкують про зроблений ними вибір;  

під час навчання здобувачі освіти всіх рівнів вищої освіти 2022 року 
мали високий рівень методичної підтримки з боку викладачів у процесі 
навчання; 

навчання в інституті вони вважають сучасним та 
практикоорієнтованим. 

 
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 
 

 


