
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 02 березня 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., 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. 

 

Присутні:  
працівник ЗСУ ІЛЬЄНКО О.В., старший науковий співробітник наукового центру 

зв’язку та інформатизації, доктор економічних наук, професор. 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд результатів моніторингу дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти першого (бакалавського) рівня при 

написанні кваліфікаційних робіт та удосконалення системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату. 

2. Стан та перспективи розвитку академічної мобільності здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників інституту. 

3. Обговорення та планування коригувальних дій за результами 

опитування роботодавців та інших стейкхолдерів освітньо-професійних 

програм. 

4. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 

освіти на основі удосконалення навчальних планів і освітньо-професійних 

програм для набору курсантів 2021 року. 

 



1. Розгляд результатів моніторингу дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти першого (бакалавського) рівня 

при написанні кваліфікаційних робіт та удосконалення системи 

запобігання та виявлення академічного плагіату. 

 

СЛУХАЛИ: працівника ЗСУ ІЛЬЄНКО О.В., яка представила 

презентацію щодо результатів моніторингу дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня при 

написанні кваліфікаційних робіт та удосконалення системи запобігання та 

виявлення академічного плагіату 

 

ВИСТУПИЛИ: підполковник Діянчук І.М., підполковник Лебідь Є.В., 

підполковник Гриценок К.М., підполковник Кузюра С.Л., які зазначили, що 

всі здобувачі вищої освіти обізнані щодо ефективних методів протидії 

академічній недоброчесності. 

 

ВИРІШИЛИ: 

періодично, додатково проводити заходи для ознайомлення із 

нормативними документами, які діють в інституті щодо розробки та 

впровадження системи забезпечення академічної доброчесності.  

дотримуватися встановлених в інституті вимог щодо перевірки 

атестаційних робіт та наукових праць на запозичення (плагіат).  

врахувати результати опитування ад’юнктів, курсантів під час 

оновлення та перегляду нормативних документів, які діють в інституті щодо 

розробки та впровадження системи забезпечення академічної доброчесності 

 

2. Стан та перспективи розвитку академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників інституту. 

 

СЛУХАЛИ: полковник Радзівілова Г.Д, про стан та перспективи 

розвитку академічної мобільності здобувачів вищої освіти та науково-

педагогічних працівників інституту. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

3. Розгляд результатів опитування роботодавців та інших 

стейкхолдерів. 

 

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

результатів опитування роботодавців та інших стейкхолдерів. 

 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. 

 



ВИСТУПИЛИ: полковник Радзівілов Г.Д., який вказав, що за 

результатами анкетування стейкхолдерів встановлено, що опитані 

роботодавці надали позитивні відповіді, стосовно задоволеності навчанням за 

освітньо-науковими програми та ці програми відповідають їх очікуванням. 

Дослідження виявило, що роботодавці стверджують, що всі здобувачі 

обізнані щодо того, що їхнє навчання відбувається у відповідності до 

затвердженої освітньо-наукової програми. Здобувачі мають можливості для 

формування та здійснення індивідуальної освітньої траєкторії та високо 

оцінюють рівень методичної та змістовної підтримки у підготовці 

дисертаційного дослідження. Перелік обов’язкових дисциплін та дисциплін 

вільного вибору відповідає науковим інтересам ад’юнктів, та, на їхню думку, 

забезпечує підготовку до викладацької та дослідницької діяльності. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги, винести на обговорення 

планування коригувальних дій за результами опитування роботодавців до 

освітньо-професійних програм. 

 

4. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої 

освіти на основі удосконалення навчальних планів і освітньо-

професійних програм для набору курсантів 2021 року. 

 

СЛУХАЛИ:  

підполковника Лебідя Є.В., про реалізацію індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти на основі удосконалення навчальних 

планів і освітньо-професійних програм для набору курсантів 2021 року зі 

спеціальності 172 Телекомунікацій та радіотехніка. 

підполковника Гриценка К.М., про реалізацію індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти на основі удосконалення навчальних 

планів і освітньо-професійних програм для набору курсантів 2021 року зі 

спеціальності 122 Компютерні науки, 126 Інформаційні системи та 

технодлогії. 

підполковника Кузюру С.Л., про реалізацію індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти на основі удосконалення навчальних 

планів і освітньо-професійних програм для набору курсантів 2021 року зі 

спеціальності 125 Кібербезпека, 253 Військове управління, 255 Озброєння та 

військова техніка. 

 

ВИСТУПИВ: 

солдат Бакуменко О.О. зосередив увагу, що учасники освітнього 

процесу зазначили свої пропозиції щодо розширення можливостей 

формування індивідуальної освітньої траєкторії, а саме збільшити перелік 

іноземних мов у складі навчальних дисциплін. 

 

ВИРІШИЛИ:  

прийняти інформацію до уваги. 



розширювати можливості обміну досвідом і знаннями з іншими 

навчальними закладами і організаціями як в Україні так і за кордоном; 

збільшити фінансування на розвиток та удосконалення 

матеріальнотехнічної бази;  

врахувати результати опитування здобувачів вищої освіти під час 

оновлення та перегляду освітніх програм та навчальних планів, що 

розширить можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії та 

поглибить наукову складову; 

 

 

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 

 

 


