
ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ  

імені ГЕРОЇВ КРУТ 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту 

від 06 липня 2021 року 

 

Головуючий – генерал-майор ОСТАПЧУК В.М. 

Секретар – працівник ЗСУ ВЕРЕМІЄНКО В.В. 

 

Присутні 30 члена 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 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., 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. (дистанційно), підполковник Яровий В.С. 

(дистанційно), 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 моніторингу та удосконалення навчально-

методичного забезпечення дисциплін із врахуванням змін у нормативній базі 

європейських стандартів і рекомендацій. 

2. Надання методичних рекомендацій кафедрам щодо організації 

освітньої діяльності у 20201-2022 навчальному році. 

3. Підсумки роботи Ради якості освітньої діяльності та якості вищої 

освіти інституту.  

 

 

1. Розгляд результатів моніторингу та удосконалення 

навчально-методичного забезпечення дисциплін із врахуванням змін у 

нормативній базі європейських стандартів і рекомендацій. 

 

СЛУХАЛИ: полковник Радзівілова Г.Д, про результатів моніторингу та 

удосконалення навчально-методичного забезпечення дисциплін із 

врахуванням змін у нормативній базі європейських стандартів і 

рекомендацій.. 



ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги.  

 

2. Надання методичних рекомендацій кафедрам щодо 

організації освітньої діяльності у 20201-2022 навчальному році.  

 

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

щодо методичних рекомендацій кафедрам щодо організації освітньої 

діяльності у 2021-2022 навчальному році.  

 Зосередив увагу, що всі нові нормативно-правові документи, які будуть 

розроблятися у навчальному році будуть опубліковуватися на офіційному 

веб-сайті інституту та впродовж місяця зацікавлені особи можуть надати свої 

пропозиції та зауваження. 

 

ВИСТУПИЛИ: полковник Ошурко В.М., який зазначив, що з 

01.08.2021 року можна буде отримати в навчальному відділі інституту 

(каб.283) навчально-методичне забезпечення на 2021-2022 навчальний рік, а 

саме: план-основних заходів інституту; графік-календар навчального 

процесу; робочі навчальні плани; журнали обліку навчальних занять; 

навчальні картки здобувачів вищої освіти; залікові книжки здобувачів вищої 

освіти та інше .  

 

ВИРІШИЛИ: прийняти інформацію до уваги.  

 

3. Підсумки роботи Ради якості освітньої діяльності та якості 

вищої освіти інституту. 

 

Голова Ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

інституту генерал-майор Остапчук В.М. подякував членам Ради якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти інституту за роботу у 2020-2021 

навчальному році. 

 

 

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 


