
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 04 травня 2021 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. (дистанційно), 

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. (дистанційно), 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. (дистанційно), 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:  

майор Рудь К.В., начальник групи психолого-педагогічного забезпечення 

підготовки військових фахівців  

 

Порядок денний:  
1. Схвалення у новій редакції проєкту Положення про раду якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у відповідності до нової 

нормативно-правової бази України. 

2. Схвалення проєкту наказу начальника інституту про створення 

Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту у новому 

складі. 

3. Обговорення результатів опитування курсантів, науково-

педагогічних працівників інституту. 

4. Обговорення результатів анкетування курсантів. 

5. Обговорення результатів рейтингу науково-педагогічних 

працівників та кафедр інституту. 



6. Про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності. 

 

 

1. Схвалення у новій редакції проєкту Положення про раду якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

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

розглянути та ухвалити у новій редакції проєкт Положення про раду якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у відповідності до нової 

нормативно-правової бази України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Винести на розгляд та затвердження Вченої ради інституту. 

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

 

2. Схвалення проєкту наказу начальника інституту про створення 

Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту у 

новому складі. 

 

СЛУХАЛИ: Голову Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

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

розглянути та ухвалити у новому складі Раду якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти інституту 

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

 

3. Обговорення результатів опитування курсантів, науково-

педагогічних працівників інституту. 

 

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

щодо результатів опитування курсантів, науково-педагогічних працівників 

інституту. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

4. Обговорення результатів анкетування курсантів. 

 

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

результатів анкетування курсантів 

 

ВИРІШИЛИ: 

Інформацію начальника групи психолого-педагогічного забезпечення 

підготовки військових фахівців взяти до відома. Начальникам та завідувачам 



кафедр врахувати результати анкетування у організації освітнього процесу на 

кафедрах. 

 

5. Обговорення результатів рейтингу науково-педагогічних 

працівників та кафедр інституту. 

 

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

результатів рейтингу науково-педагогічних працівників та кафедр інституту. 

 

ВИСТУПИВ: 

полковник Сілко О.В., який зауважив, що рейтингове оцінювання 

діяльності НПП обговорюється на засіданні вченої ради Інституту та 

оприлюднюються на дошках документації на факультетах та кафедрах. 

Загальний рейтинг НПП оприлюднюється під час проведення навчально-

методичного збору. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. 

 

6. Про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності. 

 

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

заходи щодо забезпечення академічної доброчесності. 

Звернув увагу, що у 2020-2021 навчальному році продовжено роботу зі 

створення нормативної бази із забезпечення академічної доброчесності в 

освітній та науковій діяльності інституту. Зокрема, затверджено Вченою 

радою наступні документи основної нормативної бази інституту:  

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Кодекс академічної доброчесності;  

Положенням про комісію з питань етики та професійної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги. Нормативну базу із 

забезпечення академічної доброчесності опублікувати на офіційному веб-

сайті інституту. 

 

 

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 

http://www.viti.edu.ua/files/npb/Regulations%20on%20the%20commission%20on%20ethics%20and%20professional%20activity.pdf
http://www.viti.edu.ua/files/npb/Regulations%20on%20the%20commission%20on%20ethics%20and%20professional%20activity.pdf
http://www.viti.edu.ua/files/npb/Provisions%20on%20prevention%20and%20settlement%20of%20conflicts%20of%20interest.pdf
http://www.viti.edu.ua/files/npb/Provisions%20on%20prevention%20and%20settlement%20of%20conflicts%20of%20interest.pdf

