№
з/п

1

ПЛАН
роботи Вченої ради інституту на 2018/2019 навчальний рік
Підрозділ,
Строк
Питання, що розглядаються на засіданнях Вченої
Доповідач
який готує
подання
ради інституту
документи
документів
секретарю
Вченої ради
2
3
4
5
25 ВЕРЕСНЯ

1

Про результати роботи ЕК, завдання постійному ЗНІ з
складу інституту по усуненню виявлених недоліків навчальної
роботи

Навчальний
відділ

До 20.09.2018

2

Про стан редакційно – видавничої діяльності в
інституті. Розгляд редакційно – видавничого
плану на 2019 рік

Редакційно–
видавничий
відділ

До 20.09.2018

3

Про результати організації та проведення Керівник
Первинної військово-професійної підготовки з адміністрації
курсантами набору 2018 року
ПВПП

Адміністрація ПВПП

До 20.09.2018

4

Про роботу ВОСС з особовим складом інституту у
2017-2018 навчальному році

До 20.09.2018

5

Про
навчально-методичні
матеріали
щодо ЗНІ з навчальпроведення атестації курсантів за ступенем вищої ної роботи
освіти бакалавр у 2019 році

Відділ
особового
складу та
стройового
Навчальний
відділ

Начальник
РВВ

Начальник
ВОСС

До 20.09.2018

Відмітка про
виконання
6

6

Про результати аналізу проведення навчальної
Начальник
практики(за фахом) з курсантами 1-го курсу за
кафедри № 1
всіма спеціальностями (за 2017 – 2018 навчальний
рік)

Кафедра № 1

До 20.09.2018

7

Організаційні питання
Про результати прийому абітурієнтів на навчання в ЗНІ з
інституті у 2018 році, стан та завдання
навчальної
профорієнтаційної діяльності структурних
роботи
підрозділів інституту по забезпеченню набору
абітурієнтів на навчання у 2019 році

Відповідальний секретар
відбиркової
комісії

До 25.10.2018

2

Про результати військового стажування курсантів
5 курсу. Завдання щодо покращення організації та
проведення військового стажування у наступному
навчальному році

Начальники
факультетів
№ 1,2,3.

Навчальні
частини
факультетів
№1,2,3,

До 25.10.2018

3

Про результати проведення навчального збору з
громадянами України, які навчаються за
програмою підготовки офіцерів запасу

Начальник
кафедри № 6

Кафедра № 6

До 25.10.2018

4

Про індивідуальні плани докторантів, ад’юнктів
та здобувачів поза ад’юнктурою набору 2018 року

ЗНІ з наукової
роботи

До 25.10.2018

5

Про виконання рішень Вченої ради інституту

Секретар
Вченої ради

Науковоорганізаційний відділ
Вчений
секретар

30 ЖОВТНЯ
1

До 25.10.2018

інституту
6

Організаційні питання
27 ЛИСТОПАДА

1

2
4

Про стан матеріального забезпечення інституту по Заступник
службами тилу та завдання щодо його покращення начальника
інституту з
тилу
Про стан медичного забезпечення
Начальник
військовослужбовців ВІТІ у 2018 році.
медичної
служби.
Про стан навчальної, виховної та наукової
Начальник
діяльності факультету № 1 станом на 1листопада
факультету № 1
2018 року

5

Про Річний план наукової та науково – технічної
діяльності інституту

ЗНІ з наукової
роботи

6

Про документи приймальної комісії Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації

ЗНІ з
навчальної
роботи,
ЗНІ з наукової
роботи

7

Організаційні питання

Служби тилу До 22.11.18

Медична
служба

До 22.11.18

Навчальна
частина
факультету
№1
Науково–
організаційний відділ

До 22.11.18

Навчальний
відділ,
науково –
організаційний відділ

До 22.11.18

До 22.11.18

25 ГРУДНЯ
1. 1

Про стан навчальної, виховної та наукової Начальник
Навчальна
діяльності факультету № 2 станом на 1 грудня 2018 факультету № 2 частина

До 20.12.2018

року
2.
3. 3
4.
5. 4

Про результати проведення навчальної практики Начальники
(за фахом) з курсантами 4 – го курсу
факультетів
№ 1,2,3
Про кандидатів на отримання стипендії Кабінету Начальники
Міністрів України.
факультетів
№ 1,2,3
Про науково-дослідні роботи, що не мають грифа ЗНІ з наукової
таємності
роботи

факультету
№2
Навчальні
частини
факультетів
Навчальні
частини
факультетів
Науково–
організаційний відділ

До 20.12.2018
До 20.12.2018
До 20.12.2018

Організаційні питання
29 СІЧНЯ

1.

2.

Про стан військової дисципліни та правопорядку в ЗНІ з
інституті за 2018 рік
моральнопсихологічного
забезпечення
Про результати навчання курсантів 1-4 курсів за Начальники
перший семестр 2018/2019 навчального року. факультетів
Пропозиції щодо поліпшення навчального процесу № 1,2,3

Відділ з МПЗ До 24.01.2019

Навчальні
частини
факультетів
№ 1,2,3

До 24.01.2019

3.

Про стан навчальної, виховної та наукової Начальник
Навчальна
діяльності факультету № 3 станом на 1 січня 2019 факультету № 3 частина
року
факультету
№3

До 24.01.2019

4.

Про хід виконання кваліфікаційних робіт та Начальники
завдання начальникам кафедр щодо покращення факультетів

До 24.01.2019

Навчальні
частини

5.

6.

організації підготовки до проведення атестації
курсантів 4-го курсу
Про
навчально-методичні
матеріали
щодо
проведення атестації курсантів за ступенем вищої
освіти магістр у 2019 році та заочної форми
навчання за ступенем вищої освіти бакалавр
Про кандидатів на отримання диплому з відзнакою
серед курсантів, які закінчують навчання на
першому бакалаврському рівні.

7.

Про кандидатів на
Президента України.

8.

Організаційні питання

отримання

№ 1,2,3
ЗНІ з
навчальної
роботи
Начальники
факультетів
№ 1,2,3

стипендії Начальники
факультетів
№1,2,3.

факультетів
1,2,3
Навчальний
відділ

До 24.01.2019

Навчальні
частини
факультетів
№1,2,3,
Навчальні
частини
факультетів
№1,2,3

До 24.01.2019

Науково–
організаційний відділ
Фінансово –
економічна
служба

До 21.02.2019

До 24.01.2019

26 ЛЮТОГО
1

2

3
4

Про стан наукової та науково-технічної діяльності ЗНІ з наукової
підрозділів інституту за 2018 рік
роботи
Про річний фінансовий звіт інституту за 2018 рік Начальник
та План фінансової діяльності інституту на 2019 фінансово –
рік
економічної
служби
Про організацію підвищення кваліфікації та ЗНІ з
підготовки молодих НПП до педагогічної навчальної
діяльності
роботи
Організаційні питання

Навчальний
відділ

До 21.02.2019

До 21.02.2019

26 БЕРЕЗЕНЯ
1

2

3
4.
1. 1

2. 2

Про стан озброєння та військової техніки інституту Заступник
за 2018рік
начальника
інституту з
озброєння
Про виконання Плану наукової та науково- Начальник
технічної діяльності Науковим центром зв’язку та НЦЗІ
інформатизації
Військового
інституту
телекомунікацій та інформатизації за 2018рік
Про стан справ у бібліотеці інституту в порівнянні Завідуючий
з минулим роком
бібліотекою,
Організаційні питання
30 КВІТНЯ

Начальники
служб
озброєння

До 21.03.2019

НЦЗІ

До 21.03.2019

Бібліотека
інституту

До 21.03.2019

Про результати аналізу відгуків з місць
проходження служби випускників інституту 2017
року. Напрямки підвищення якості та рівня
професійної підготовки випускників
Про кандидатів на вступ до ад’юнктури інституту

ЗНІ з
навчальної
роботи

Навчальний
відділ

До 25.04.2019

ЗНІ з наукової
роботи

Науковоорганізаційний відділ
Навчальні
частини
факультетів
№ 1,2,3

До 25.04.2019

Вчений
секретар

До 25.04.2019

3.

Про результати аналізу проведення практики з Начальники
курсантами 2-го та 3-го курсів (за військовим факультетів
спрямуванням та за фахом)
№ 1,2,3

4. 5

Про виконання рішень Вченої ради інституту

Секретар
Вченої ради
інституту

До 25.04.2019

5. 6

Організаційні питання
28 ТРАВНЯ

1.
2.

3.

Про стан служби військ в інституті та завдання
командування інституту, факультетів та курсів
щодо її поліпшення
Про результати контролю якості проведення
занять керівним складом і науково-педагогічними
працівниками інституту та заходи, які сприяли б
підвищенню якості освітнього процесу
Про стан навчальної, виховної та наукової
діяльності кафедри № 5 станом на 1 травня 2019
року

Заступник
начальника
інституту
ЗНІ з
навчальної
роботи

Група
служби
військ
Навчальний
відділ

До 23.05.2019

Начальник
кафедри № 5

Кафедра
№5

До 23.05.2019

Навчальні
частини
факультетів
1,2,3
Кафедра № 1

До 23.05.2019

До 23.05.2019

4.

Про хід розробки атестаційних робіт курсантами Начальники
5 – го курсу.
факультетів
№ 1,2,3.

5.

Про результати аналізу проведення навчальної Начальник
практики(за фахом) з курсантами 2-го курсу
кафедри № 1

6.

Про кандидатів на закінчення інституту з золотою Начальники
медаллю та дипломом з відзнакою
факультетів
№ 1,2,3

Навчальні
частини
факультетів
№1,2,3,

До 23.05.2019

7.

Про кандидатів на отримання академічних Начальники
стипендій Кабінету Міністрів України.
факультетів
№ 1,2,3.

Навчальні
частини
факультетів
№ 1,2,3

До 23.05.2019

До 23.05.2019

8.

Організаційні питання
25 ЧЕРВНЯ

1. 2

Про стан навчальної, виховної та наукової Начальник
діяльності Військового коледжу сержантського військового
складу станом на 1 червня 2019 року
коледжу
сержантського
складу
Про результати військового стажування курсантів Начальник
4 курсу. Завдання щодо покращення організації та факультету
проведення військового стажування у наступному № 3.
навчальному році
Про стан навчальної, виховної та наукової Начальник
діяльності кафедри № 6 станом на 1 червня 2019 кафедри № 6
року

Навчальна
частина
ВКСС

До 20.06.2019

Навчальна
частина
факультету
№3,
Кафедра
№6

До 20.06.2019

4. 6

Про організаційно-штатні зміни в інституті на Заступник
2019/2020 навчальний рік
начальника
інституту

Навчальний
відділ

До 20.06.2019

5. 7

Про стан фізичної підготовки особового складу
інституту та організації спортивно-масової роботи
у 2018/2019 навчальному році
Про хід роботи докторантів над дисертацією та
доцільність їх подальшого перебування в
докторантурі.

Кафедра
№2

До 20.06.2019

2.

3. 3

6. 8

Начальник
кафедри
ФВСФПС
ЗНІ з наукової
роботи

До 20.06.2019

Науково –
До 20.06.2019
організацій –
ний відділ

7. 1

Про кандидатів на зарахування до докторантури ЗНІ з наукової
інституту та визначення докторанту 2019 року роботи
вступу наукового консультанта

Науково –
організаційний відділ

До 20.06.2019

8. 1

Про ухвалення навчальних планів підготовки ЗНІ з
військових
фахівців
та
інших навчальної
загальноінститутських планів на 2019-2020 роботи
навчальний рік

Навчальний
відділ

До 20.06.2019

9. 1

Про кандидатів на отримання заохочувальних
стипендій Верховної ради України, Президента
України, Героїв ВВВ 1941-1945 років та стипендії
імені Грушевського М.С.
Організаційні питання

Навчальні
частини
факультетів
№ 1,2,3

До 20.06.2019

Навчальний
відділ
Відповідні
підрозділи
інституту
Наукові
керівники

До 22.08.2019

Факультети
та кафедри
інституту
Секретар

До 22.08.2019

10.1

Начальники
факультетів
№ 1,2,3
.
27 СЕРПНЯ

1. 1
2. 2
3.

4. 3
5. 4

Про діяльність інституту в 2018/2019 навчальному
році та завдання на новий навчальний рік
Про звіт щодо роботи інституту за 2018/2019
навчальний рік

Начальник
інституту
Заступник
начальника
інституту
Про виконання індивідуального плану наукової Наукові
роботи та індивідуального плану навчальної керівники
роботи ад’юнктами інституту та здобувачами ад’юнктів
вищої освіти ступеня доктор філософії поза
ад’юнктурою
Про програми навчальних дисциплін
ЗНІ з
навчальної
роботи
Про виконання Плану роботи Вченої ради
Заступник

До 22.08.2019
До 20.06.2019

До 22.08.2019

6. 5

інституту у 2018/2019 навчальному році та розгляд
Плану роботи Вченої ради інституту на 2019/2020
навчальний рік
Про зміни у складі Вченої ради інституту

7.

Про здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії поза ад’юнктурою

8.

Організаційні питання

начальника
інституту

Вченої ради
інституту

Заступник
начальника
інституту
ЗНІ з наукової
роботи

Секретар
Вченої ради
інституту
Науковоорганізаційний відділ

До 22.08.2019
До 22.08.2019

