
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради інституту 

30 листопада 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 45 осіб відповідно до  реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стан  матеріального забезпечення інституту по службами тилу 

та завдання щодо його покращення. (Доповідь заступника начальника 

інституту з тилу – начальника тилу). 

2. Про Річний план наукової та науково – технічної діяльності 

інституту. (Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи). 

3. Про результати проведення конкурсного відбору серед громадян 

України, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу. (Доповідь начальника кафедри № 6). 

4.  Про результати проведення навчального збору  з громадянами 

України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. (Доповідь 

начальника кафедри № 6). 

5. Про документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації. (Інформація заступника начальника 

інституту з навчальної роботи, заступника начальника інституту з наукової 

роботи). 

6. Про Положення щодо запобігання та протидії проявам булінгу 

(цькування) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут. (Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

7. Про Типове “Положення про факультет Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи).  

8. Про внесення зміни до “Положення про порядок присвоєння вчених 

звань науковим та науково-педагогічним працівникам Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

9. Про "Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою Управління діями підрозділів 

зв’язку на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти". (Інформація 

начальника кафедри Бойового застосування підрозділів зв’язку). 

10. Про “Положення про правила поведінки здобувача вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”. 

(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

11. Про Ліцензійну справу, щодо розширення провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою Управління діями підрозділів зв’язку, що 



передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання (збільшення ліцензованого 

обсягу).(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

12. Про складову частину НДР “Обґрунтування вимог до системи збору 

та обробки інформації щодо оцінювання якості освіти випускників (ВВНЗ 

(ВНП ЗВО) за підсумками їх службової діяльності” (шифр СИРЕНА М). 

(Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи). 

13. Про навчальний посібник English for Military Managers (Англійська 

мова для військових менеджерів) та збірник наукових праць “Суспільство. 

Держава. Армія.” (Інформація начальників кафедр № 5,3).  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з тилу – начальника тилу 

полковника СТАНІЛОГИ О про стан  матеріального забезпечення інституту по 

службам тилу та завдання щодо його покращення. Тези доповіді додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з тилу – начальнику тилу та 

начальникам служб тилу організувати: 

виконання умов договорів щодо фінансово-господарської діяльності в 

напрямку тилового забезпечення; 

цільове та законне витрачання коштів та матеріальних засобів, 

недопущення втрат та нестач; 

якісне харчування особового складу в повсякденній діяльності ; 

своєчасне та всебічне забезпечення речовим майном особового складу 

випускників-лейтенантів та курсантів 1 курсу; 

якісне проведення спільно з представниками Київського квартирно - 

експлуатаційного управління весняного та осіннього оглядів будівель та споруд 

для визначення першочергових об’єктів для включення в Плани капітального та 

поточного ремонтів на 2023 рік; 

підготовка всіх об’єктів інституту та проведення випробувань теплових 

мереж з метою усунення аварій та недоліків до початку опалювального  періоду 

в 2022-2023 роках; 

завершення ремонту частини приміщень медичного пункту; 

організація ремонту систем опалення двох прибудов будівлі №59/1; 

капітальний ремонт санвузлів 1 та 2 факультетів; 

утеплення перекриття будівлі №59/1; 

ремонт санвузлів та системи опалення навчального корпусу №59/28; 

продовження капітального ремонту клубу в 2022 р.; 

організація капітального ремонту приміщень та мереж навчального 

кіберполігону; 

закінчення робіт по відновленню та удосконаленню вуличного 

освітлення території інституту; 



відновлення та удосконалення внутрішнього освітлення приміщень 

кафедр, казарм та службових приміщень; 

заміну вікон на сучасні металопластикові вітражні конструкції поточних 

аудиторій №133 та №238 та часткову заміну вікон в казармених приміщеннях 

та медичному пункті. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ЗНІ з наукової роботи полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про 

"Річний план наукової та науково – технічної діяльності інституту". Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту пропозиції, що стосуються 

"Річного плану наукової та науково – технічної діяльності інституту на 2022 рік" 

представити до Воєнно-наукового управління. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедри № 6 полковника ОСМАНОВА Р. про 

результати проведення конкурсного відбору серед громадян України, які 

виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу. 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику кафедри військової підготовки до проведення вступної 

компанії здійснювати: 

інформаційні та агітаційні заходи, щодо якісного відбору громадян 

України, які виявили бажання навчатися за програмою підготовки офіцерів 

запасу; 

комунікаційні та взаємодіючі заходи з представниками вищих 

навчальних закладів, щодо здобуття військової освіти та отримання первинного 

військового звання молодшого лейтенанту запасу. (Термін виконання – під час 

підготовки до проведення вступної компанії). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 1. Доповідь начальника кафедри № 6 полковника ОСМАНОВА Р. про 

результати проведення навчального збору з громадянами України, які 

навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Тези доповіді додаються 

до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Начальнику кафедри військової підготовки: 



підготувати лист до Української військово-медичної академії, щодо 

залучення інструкторів з тактичної медицини для проведення занять; 

вчасно надати заявки на матеріально-технічні засоби, які будуть 

залучені для проведення навчального збору. 

(Термін виконання – під час підготовки до проведення навчального 

збору). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О про документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації що стосуються прийому для підготовки за 

ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-професійного ступеня 

“фаховий молодший бакалавр” у 2022 році. Текст інформації додається до 

протоколу. 

 

2). Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про документи приймальної комісії Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації, що стосуються прийому для 

підготовки за ступенем вищої освіти “доктор філософії” та “доктор наук” у 2022 

році. Текст інформації додається до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації що стосуються прийому осіб для підготовки 

за ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-професійного 

ступеня “фаховий молодший бакалавр”  у 2022 році відповідно до переліку в 

тезах  інформації затвердити. 

 

2). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації, що стосуються прийому осіб для підготовки 

за ступенем вищої освіти “доктор філософії” та “доктор наук” у 2022 році 

відповідно до переліку в тезах інформації затвердити. 

6. СЛУХАЛИ: 

1.Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Положення щодо запобігання та протидії проявам 

булінгу (цькування) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення щодо запобігання та протидії проявам булінгу 

(цькування) у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут затвердити. 

 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Типове “Положення про факультет Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”. Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Типове “Положення про факультет Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут” затвердити. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про внесення змін до “Положення про порядок 

присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут”. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Внесення змін до “Положення про порядок присвоєння вчених звань 

науковим та науково-педагогічним працівникам Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут” затвердити. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри Бойового застосування підрозділів 

зв’язку полковника ПИВОВАРЧУКА С. про "Концепцію освітньої діяльності з 

підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

Управління діями підрозділів зв’язку на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти". Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. “Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти 

за освітньо-професійною програмою Управління діями підрозділів зв’язку на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти” затвердити. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про “Положення про правила поведінки здобувача вищої 

освіти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут”. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. “Положення про правила поведінки здобувача вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут” 

затвердити. 

 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

1.Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О.  про Ліцензійну справу, щодо розширення провадження 

освітньої діяльності за освітньою програмою Управління діями підрозділів 

зв’язку, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для 

яких запроваджено додаткове регулювання (збільшення) ліцензованого обсягу. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ліцензійну справу, щодо розширення провадження освітньої 

діяльності за освітньою програмою Управління діями підрозділів зв’язку, що 

передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 

запроваджено додаткове регулювання (збільшення) ліцензованого обсягу 

затвердити. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г, про складову частину НДР “Обґрунтування вимог 

до системи збору та обробки інформації щодо оцінювання якості освіти 

випускників (ВВНЗ (ВНП ЗВО) за підсумками їх службової діяльності” (шифр 

СИРЕНА М). Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Складову частину НДР “Обґрунтування вимог до системи збору та 

обробки інформації щодо оцінювання якості освіти випускників (ВВНЗ (ВНП 

ЗВО) за підсумками їх службової діяльності” (шифр СИРЕНА М) ухвалити. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію завідуючої кафедри № 5 про навчальний посібник 

English for Military Managers (Англійська мова для військових менеджерів). Тези 

інформації додаються до протоколу. 

2). Інформацію начальника кафедр № 3 про збірник наукових праць 

“Суспільство. Держава. Армія.” Тези інформації додаються до протоколу. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника English for Military Managers 

(Англійська мова для військових менеджерів) вважати доцільним. 

2. Видання збірника наукових праць “Суспільство. Держава. Армія.” 

вважати доцільним.  

 

Голова Вченої ради інституту 

Генерал – майор         В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту                                                     

працівник ЗСУ              О. БУЛГАКОВ 

                                

 


