
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Начальник інституту 

генерал майор   

     В. ОСТАПЧУК 

“04”  вересня 2020 року 

 

ПЛАН 

роботи Вченої ради інституту на 2020/2021 навчальний рік 

№ 

з/п 

Питання, що розглядаються на засіданнях Вченої 

ради інституту 
Доповідач 

Підрозділ, 

який готує 

документи 

Строк 

подання 

документів 

секретарю 

Вченої ради 

Відмітка про 

виконання 

 

1 2 3 4 5 6 

29 ВЕРЕСНЯ 

1.  

Про результати роботи ЕК, завдання постійному 

складу інституту по усуненню виявлених 

недоліків. (Інформація заступника начальника 

інституту з навчальної  роботи). 

ЗНІ  з 

навчальної 

роботи 

Відповідаль - 

Ний секретар 

приймальної

комісії 

до 24.09.2020 

 

2.  

Про результати прийому абітурієнтів на навчання 

в інституті у 2020 році, стан та завдання 

профорієнтаційної діяльності структурних 

підрозділів інституту по забезпеченню набору 

абітурієнтів на  навчання у 2021 році 

ЗНІ  з 

навчальної 

роботи 

Відповідаль - 

Ний секретар 

приймальної

комісії 

 

до 24.09.2020 

 

3.  
Про звіт щодо діяльності інституту за 2019 2020 

навчальний рік 
ЗН 

Навчальний 

відділ 
до 24.09.2020 

 

4.  

Про стан  редакційно – видавничої діяльності. 

Розгляд редакційно – видавничого плану на 

2021рік 

Начальник 

РВВ 

Редакційно–

видавничий 

відділ 

до 24.09.2020 

 



1 2 3 4 5 6 

5.  

Про результати організації та проведення 

Первинної військово-професійної підготовки з 

курсантами набору 2020 року  

Керівник 

адміністрації 

ПВПП 

Адміністра-

ція ПВПП 
до 24.09.2020 

 

6.  

Про навчально-методичні матеріали щодо 

проведення атестації курсантів за ступенем вищої 

освіти бакалавр у 2021році 

ЗНІ з навчаль- 

ної роботи 

Навчальний 

відділ 
до 24.09.2020 

 

7.  

Про освітньо – професійні програми «Комп’ютерні 

науки» та «Телекомунікації та радіотехніка» 

підготовки фахового молодшого бакалавра 

Начальник 

коледжу 

Навчальна 

частина 

коледжу 

до 24.09.2020 

 

8.  Організаційні питання     

27 жовтня 

1.  

Про роботу ВОСС по укомплектуванню інституту 

посадовими особами. Аналіз відповідності освіти 

посадових осіб займаним посадам станом на 20 

жовтня 2020року  

Начальник 

ВОСС 

 

Відділ 

персоналу  та 

стройового 

до 22.10.2020 

 

2.  

Про результати проведення навчального збору  з 

громадянами України, які навчаються за 

програмою підготовки офіцерів запасу 

Начальник 

кафедри № 6 
Кафедра № 6 до 22.10.2020 

 

3.  
Про освітньо-наукові програми та навчальні плани 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

ЗНІ  з наукової 

роботи 

Науково-

організацій-

ний відділ 

до 22.10.2020 

  

4.  
Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 2020 року набору 

ЗНІ  з наукової 

роботи 
НОВ до 22.10.2020 

 

5.  Про виконання рішень Вченої ради інституту 

Секретар 

Вченої ради 

інституту 

Секретар 

Вченої ради 

інституту 

до 22.10.2020 

 

6.  
Організаційні питання 

 
   

 



1 2 3 4 5 6 

24 листопада 

1.  
Про стан  матеріального забезпечення інституту по 

службами тилу та завдання щодо його покращення 

Заступник 

начальника 

інституту з 

тилу 

Служби  

тилу 
до 19.11.20 

 

2.  

Про стан освітньої, виховної та наукової 

діяльності факультету № 2 станом на 1 листопада  

2020 року 

Начальник 

факультету № 2 

Навчальна 

частина  

факультету 

№2 

до 19.11.20 

 

3.  
Про хід організаційних заходів на  кафедрі 

телекомунікаційних систем та мереж 

Начальник 

кафедри 
Кафедра до 19.11.20 

 

4.  

Про результати проведення конкурсного відбору 

серед громадян України, які виявили бажання 

пройти військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу  

Начальник 

кафедри № 6 
Кафедра № 6 до 19.11.20 

 

5.  
Про Річний план наукової та науково – технічної 

діяльності інституту 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Науково–

організацій-

ний відділ 

до 19.11.20 

 

6.  

Про доцільність та спроможність проведення 

ліцензування підготовки за ступенем вищої освіти 

« молодший бакалавр» зі спеціальності 122 та 172 

у Військовому коледжи сержантського складу 

Начальник 

коледжу 
Навчальна 

частина 
до 19.11.20 

 

7.  

Про  документи приймальної комісії Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації 

 

ЗНІ з навчаль-

ної роботи, ЗНІ  

з наукової 

роботи, НК№6. 

Навчальний 

відділ,, НОВ, 

Кафедра № 6 

до 19.11.20 

 

8.  Організаційніпитання     



1 2 3 4 5 6 

29 ГРУДНЯ 

1.  

Про стан освітньої, виховної та наукової 

діяльності факультету № 3 станом на 1 грудня 

2020 року 

Начальник 

факультету № 3 

Навчальна 

частина факу

-льтету № 3 

до 24.12.2020 

 

2.  
Про результати проведення навчальної практики з 

курсантами 4 – го курсу  

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

Навчальні 

частини 

факультетів 

до 24.12.2020 

 

3.  

Про  хід організаційних заходів на кафедрі 

Захисту інформації в телекомунікаційних системах 

та мережах 

Начальник 

кафедри 
Кафедра до 24.12.2020 

 

4.  

Про стан охорони державної таємниці та захисту 

інформації з обмеженим доступом в інституті у 

2020р.  

НВОДТ ПНІ ВОДТ до 24.12.2020 

 

5.  
Про кандидатів на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України. (До 15 січня)  

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

Навчальні 

частини 

факультетів 

до 24.12.2020 

 

6.  
Про науково-дослідні роботи, що не мають грифа 

таємності 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Науково–

організацій-

ний відділ 

до 24.12.2020 

 

7.  Організаційні питання     

26 СІЧНЯ 

1.  
Про стан військової дисципліни та правопорядку в 

інституті за 2020 рік 

ЗНІ з 

морально-

психологічного

забезпечення 

Відділ МПЗ до 21.01.2021 

 

2.  
Про стан озброєння та військової техніки 

інституту за 2020 рік 
ЗНІ з озброєння 

Служба 

зв’язку та 

озброєння 

до 21.01.2021 

 



1 2 3 4 5 6 

3.  

Про стан освітньої, виховної та наукової 

діяльності  факультету № 1  станом на 1 січня  

2021 року 

Начальник 

факультету № 1 

Навчальна 

частина  

факультету 

№ 1 

до 21.01.2021 

 

4.  
Про стан  підготовки слухачів Курсів лідерства 

офіцерського складу тактичного рівня 

Начальник 

навчального 

відділу 

Навчальний 

відділ 
до 21.01.2021 

 

5.  

Про результати навчання курсантів 1-4 курсів за 

перший семестр 2020/2021 навчального року. 

Пропозиції  шодо  поліпшення навчального 

процесу 

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

Навчальні 

частини 

факультетів 

№ 1,2,3 

до 21.01.2021 

 

6.  

Про хід виконання кваліфікаційних робіт та 

завдання начальникам кафедр щодо покращення 

організації підготовки до проведення атестації 

курсантів 4-го курсу  

Начальники 

факультетів     

№ 1,2,3 

Навчальн 

ічастини 

факультетів 

1,2,3 

до 21.01.2021 

 

7.  

Про навчально-методичні матеріали щодо 

проведення атестації курсантів за ступенем вищої 

освіти магістр у 2021 році  та заочної форми 

навчання за ступенем вищої освіти бакалавр  

ЗНІ з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 
до 21.01.2021 

 

8.  

Про кандидатів на отримання диплому з 

відзнакою серед курсантів, які закінчують 

навчання на бакалаврському рівні. 

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

Навчальні 

частини 

факультетів 

№ 1,2,3, 

до 21.01.2021 

 

9.  
Про кандидатів на отримання стипендії 

Президента України. (До 25 лютого) 

Начальники 

факультетів 

№1,2,3. 

Навчальнічас

тинифакульт

етів №1,2,3 

до 21.01.2021  

10.  Організаційні питання     



1 2 3 4 5 6 

23 ЛЮТОГО 

1.  
Про стан наукової та науково-технічної  діяльності 

інституту за 2020 рік 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Науково–

організацій-

ний відділ 

до 18.02.2021 

 

2.  

Про річний фінансовий звіт інституту за 2020 рік 

та План фінансової діяльності інституту на 2021 

рік 

Начальник 

фінансово – 

економічної 

служби 

Фінансово – 

економічна 

служба 

до 18.02.21  

3.  

Про організацію підвищення кваліфікації НПП та   

підготовки молодих викладачів до педагогічної 

діяльності 

ЗНІ з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 
до 18.02.21  

4.  Організаційні питання     

30 БЕРЕЗЕНЯ 

1.  

Про стан виконання Плану наукової та науково-

технічної діяльності Науковвого центру зв’язку та 

інформатизації Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації за 2020рік 

Начальник 

НЦЗІ 
НЦЗІ до 25.03.2021 

 

2.  Про стан справ у бібліотеці інституту 
Завідуючий 

бібліотекою 

Бібліотека 

інституту 
до 25.03.2021 

 

3.  

Про освітньо – професійні програми “Комп’ютерні 

науки” та “Телекомунікації та радіотехніка” 

підготовки молодшого бакалавра 

Начальник 

коледжу 

Навчальна 

частина 

коледжу 

до 25.03.2021 

 

4.  Організаційніпитання     

27 КВІТНЯ 

1.  

Про результати аналізу відгуків з місць 

проходження служби випускників інституту 2019 

року. Напрямки підвищення якості та рівня 

професійної підготовки випускників 

ЗНІ з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 
до 22.04.2021 

 



1 2 3 4 5 6 

2.  Про кандидатів на вступ до ад’юнктури інституту 
ЗНІ з наукової 

роботи 
НОВ до 22.04.2021 

 

3.  

Про результатианалізупроведення практики  з 

курсантами 1 - 3-го курсів (за військовим 

спрямуванням та за фахом) 

Начальники 

факультетів     

№ 1,2,3 

Начальник 

кафедри № 1 

Навчальні 

частини 

факультетів

№ 1,2,3, 

кафедра № 1 

до 22.04.2021 

 

4.  Про виконання рішеньВченої ради інституту 
Секретар 

Вченої ради 

Секретар 

Вченої ради 
до 22.04.2021 

 

5.  Організаційні питання 
 

 
  

 

25 ТРАВНЯ 

1.  

Про стан служби військ в інституті та завдання 

командування інституту, факультетів та курсів 

щодо її поліпшення 

Заступник 

начальника 

інституту 

Група 

служби 

військ 

до 20.05.2021 

 

2.  

Про результати контролю якості проведення 

занять керівним складом та науково-

педагогічними працівниками інституту та заходи, 

які сприяли б підвищенню якості освітнього 

процесу 

ЗНІ з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 
до 20.05.2021 

 

3.  
Про хід розробки атестаційних робіт курсантами  

випускних курсів.  

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3. 

Навчальні 

частини 

факультетів 

до 20.05.2021 

 

4.  

Про результати військового стажування курсантів 

5 – ого курсу. Завдання щодо покращення 

організації та проведенн військового стажування у 

наступному навчальному році 

 

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3. 

Навчальні 

частини 

факультетів 

№1,2,3, 

до 20.05.2021 

 



1 2 3 4 5 6 

5.  

Про  кандидатів на закінчення інституту з золотою 

медаллю та дипломом з відзнакою 

 

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

Навчальні 

частини 

факультетів 

до 20.05.2021 

 

6.  

Про кандидатів на отримання академічних 

стипендій Кабінету Міністрів України. (До 15 

червня) 

Начальники 

факультетів    

№ 1,2,3. 

Навчальні 

частини 

факультетів 

до 20.05.2021 

 

7.  Організаційніпитання     

29 ЧЕРВНЯ 

1.  

Про стан освітньої та виховної діяльності 

Військового коледжу сержантського складу 

станом на 01 червня 2021 року 

Начальник 

ВКСС 

Навчальна 

частина 

ВКСС 

до 24.06.2021 

 

2.  

Про результати військового стажування курсантів 

4 курсу. Завдання щодо покращення організації та 

проведення військового стажування у наступному 

навчальному році 

Начальник 

факультету 

№ 3. 

 

Навчальна 

частина  

факультету 

№3, 

до 24.06.2021 

 

3.  

Про стан освітньої, виховної та наукової 

діяльності кафедри № 6 станом на 1 червня 2021 

року 

Начальник 

кафедри № 6 

Кафедра 

№ 6 
до 24.06.2021 

 

4.  
Про організаційно-штатні зміни в інституті на 

2021/2022  навчальний рік 

Заступник 

начальника 

інституту 

Навчальний 

відділ 
до 24.06.2021 

 

5.  

Про хід роботи докторантів над дисертацією та 

доцільність їх подальшого перебування в 

докторантурі 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Науково – 

організацій – 

ний відділ 

до 24.06.2021 

 

6.  

Про висновкі кафедр щодо кандидатів на 

зарахування до докторантури, та визначення 

наукового консультанта докторанту 2021 року 

вступ 

ЗНІ з наукової 

роботи 

 

Науково – 

організацій-

ний відділ 

до 24.06.2021 

 



1 2 3 4 5 6 

7.  
Про відбір кращих випускників інституту 2021 

року для подальшого їх вступу в ад’юнктуру 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Науково-

організацій-

ний відділ 

до 24.06.2021 

 

8.  

Про навчальні плани підготовки військових 

фахівців та інші загальноінститутські плани на 

2021-2022 навчальний рік 

ЗНІ з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 

 

до 24.06.2021 

 

9.  

Про кандидатів на отримання заохочувальних 

стипендій Верховної ради України, Президента 

України, Героїв ВВВ 1941-1945 років та стипендії 

імені Грушевського М.С. За навчальний рік. (До 25 

липня) 

Начальники 

факультетів 

№ 1,2,3 

. 

Навчальні 

частини 

факультетів 

№ 1,2,3 

до 24.06.2021 

 

10.  Організаційніпитання     

31 СЕРПНЯ  

1. 1 
Про діяльність інституту в 2020/2021навчальному 

році та завдання на наступний  навчальний рік 

Начальник 

інституту 

Навчальний 

відділ 
до 26.08.2021 

 

2.  
Про результати роботи ЕК, завдання постійному 

складу інституту по усуненню виявлених недоліків 

ЗНІ  з 

навчальної 

роботи 

Навчальний 

відділ 
до 26.08.2021 

 

3.  

Про виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального плану навчальної 

роботи ад’юнктами інституту та здобувачами 

вищої освіти ступеня доктор філософії поза 

ад’юнктурою  

Наукові 

керівники 

ад’юнктів 

 

Науков 

керівники 

 

до 26.08.2021 

  

4.  

Про здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза ад’юнктурою, призначення їм 

наукових керівників та затвердження тем 

дисертаційних робіт. 

ЗНІ з наукової 

роботи 

Начальник 

науково-

організацій-

ного відділу 

до 26.08.2021 

 



1 2 3 4 5 6 

5.  

Про виконання Плану роботи Вченої ради 

інституту у 2020/2021 навчальному році та розгляд 

Плану роботи Вченої ради інституту на 2021/2022 

навчальний рік 

Заступник 

начальника 

інституту 

Секретар 

Вченої ради 

інституту 

до 26.08.2021 

 

6.  Про склад Вченої ради інституту 

Заступник 

начальника 

інституту 

Секретар 

Вченої ради 

інституту 

до 26.08.2021 

 

7.  Організаційні питання     

 

 

Заступник  голови Вченої ради інституту 

полковник                                              Віталій ТАРАСОВ 

 


