
 

ІНФОРМАЦІЯ 

ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ ЩО ВІДБУВСЯ 23 БЕРЕЗНЯ 2021 РОКУ 

 

 

1. Начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем – полковник КУЗАВКОВ Василь Вікторович – 

переможець. 

2. Заступник начальника кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем – підполковник КЛІМОВИЧ Сергій 

Олегович – переможець. 

3. Доцент кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем – підполковник ШТАНЕНКО Сергій Станіславович 

– переможець. 

4. Начальник кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – полковник ГУРЖІЙ Павло Миколайович – 

переможець. 

5. Заступник начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем – полковник ГУРСЬКИЙ Тарас 

Григорович – переможець. 

6. Професор кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – полковник ЖУК Олеся Геннадіївна – переможець. 

7. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – полковник ПАЛІВОДА Валерій Станіславович – 

переможець. 

8. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – підполковник ЧУМАК Володимир 

Костянтинович – переможець. 

9. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – майор ПОГРЕБНЯК Людмила Михайлівна – 

переможець. 

10. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – підполковник ОСМАНОВ Руслан Наріманович – 

переможець. 

11. Старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем – підполковник ВИСОЦЬКА Тетяна 

Миколаївна – переможець. 

12. Старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем – підполковник ПАНТАСЬ Сергій 

Олегович – переможець. 

13. Старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем – підполковник ЧУЙКО Віталій 

Вікторович – переможець. 

14. Старший викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем – майор КОЛОДІЙЧУК Леонід 

Вікторович – переможець. 



15. Викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – майор ЄРМАЧЕНКОВ Андрій Володимирович – 

переможець. 

16. Викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – майор ХОМЕНКО Павло Володимирович – 

переможець. 

17. Викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – майор ПОЛЯК Ілля Євгенійович – переможець. 

18. Викладач кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – майор САВЧУК Максим Васильович – 

переможець. 

19. Начальник кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем: 

полковник ЖУК Олександр Володимирович – переможець. 

підполковник ОСМАНОВ Руслан Наріманович – не обраний за 

конкурсом. 

20. Старший викладач кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем – підполковник 

АРТЮХ Сергій Григорович – переможець. 

21. Викладач кафедри захисту інформації в телекомунікаційних системах 

та мережах факультету телекомунікаційних систем – старший лейтенант 

ЦЬОПКО Інна Едуардівна – переможець. 

22. Викладач кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій – капітан МЯГКИХ Геннадій Геннадійович – 

переможець. 

23. Старший викладач кафедри автоматизованих систем управління 

факультету інформаційних технологій – підполковник ГАМАН Олександр 

Васильович – переможець. 

24. Старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій – майор ВЛАСЕНКО Олександр 

Володимирович – переможець. 

25. Старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій – майор РЕДЗЮК Євгеній 

Володимирович – переможець. 

26. Старший викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій – майор ФЕСЬОХА Віталій Вікторович – 

переможець. 

27. Викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій – капітан ФАРБЕЙ Артур Русланович – 

переможець. 

28. Начальник кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій – підполковник ГРИЦЕНОК Костянтин 

Миколайович – переможець. 

29. Доцент кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій – підполковник ЖИЛІНСЬКИЙ Ігор 

Васильович – переможець. 



30. Начальник кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку – полковник ЧЕВАРДІН Владислав Євгенійович – 

переможець. 

31. Професор кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку – полковник МАЗУЛЕВСЬКИЙ Олег Євгенович – 

переможець. 

32. Доцент кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку – підполковник ХУСАІНОВ Павло Валентинович 

– переможець. 

33. Старший викладач кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку – підполковник БАКАНОВ 

Валентин Сергійович – переможець. 

34. Викладач кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку – старший лейтенант МАРЧУК Олександр 

Віталійович – переможець. 

35. Викладач кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку – майор ЛУКІЯНЧУК Анатолій Анатолійович – 

переможець. 

36. Доцент кафедри загальновійськових дисциплін – полковник 

МАРТИНЮК Андрій Володимирович – переможець. 

37. Старший викладач кафедри загальновійськових дисциплін: 

підполковник ШМИГОЛЬ Вячеслав Сергійович – переможець. 

підполковник БРИГАДИР Сергій Петрович – не обраний за конкурсом. 

38. Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту: 

майор КОТОВ Володимир Валерійович – переможець. 

капітан ЗАЯРСЬКИЙ Олександр Леонідович – не обраний за конкурсом. 

39. Заступник начальника наукового центру зв’язку та інформатизації – 

підполковник ПРИС Геннадій Петрович – переможець. 

40. Головний науковий співробітник науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник КОВАЛЕНКО Ілля Григорович – переможець. 

41. Начальник науково-дослідного відділу (розвитку транспортних 

мереж) – заступник начальника науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник ЗІНЧЕНКО Михайло Олександрович – 

переможець. 

42. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник ДУМІТРАШ Вячеслав Олексійович – 

переможець. 

43. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник ЯКОВЧУК Олександр Вікторович – 

переможець. 



44. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

майор КОКОШИНСЬКИЙ Віталій Валерійович – переможець. 

45. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – капітан ОСЬМАК Олена Юріївна – переможець. 

46. Начальник науково-дослідного відділу (розвитку мереж доступу та 

електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник СОВІК Олександр Васильович – переможець. 

47. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – підполковник ЛАЗУТА Роман Романович – 

переможець. 

48. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник МАКАРЧУК Василь Іванович – переможець. 

49. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку мереж 

доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – капітан БУЗАЄВА Катерина Олександрівна – переможець. 

50. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – старший лейтенант ПАВЛЮК Дмитро 

Олександрович – переможець. 

51. Начальник науково-дослідної лабораторії (розвитку мереж зв’язку на 

базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – майор ДИКИЙ Олександр Вікторович – переможець. 

52. Провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – старший лейтенант СКЛЯРОВ 

Олексій Вікторович – переможець. 

53. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – капітан ШИШКІН Денис Ігорович – переможець. 

54. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – старший лейтенант БОЙКО Єлизавета Сергіївна – 

переможець. 



55. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (математичного та 

програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

старший лейтенант ШЕЛАР Руслан Русланович – переможець. 

56. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації – старший лейтенант МАРТИНЕНКО Артем 

Геворкович – переможець. 

57. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації – старший лейтенант ЛУКАШЕНКО Євгеній 

Олегович – переможець. 

58. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (інформаційного, 

лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – капітан ДЕМ’ЯНЕНКО Андрій Дмитрович – переможець. 

59. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – старший лейтенант РАЄВСЬКИЙ Олександр 

Вячеславович – переможець. 

60. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – старший лейтенант КРАВЧЕНКО Анатолій 

Олександрович – переможець. 

61. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (апаратного 

забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – старший лейтенант ПАРНЮК Ігор Олександрович – 

переможець. 

62. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – капітан ТІТАРЕНКО Андрій Володимирович – 

переможець. 

63. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – старший лейтенант ПАНКРАТОВА Альона 

Анатоліївна – переможець. 

64. Начальник науково-дослідного відділу (комплексних систем захисту 

інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах) – заступник 

начальника науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – підполковник ПАЛАМАРЧУК 

Світлана Анатоліївна – переможець. 



65. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – старший лейтенант 

ВІЛЬХІВСЬКИЙ Дмитро Владиславович – переможець. 

66. Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації – старший лейтенант 

СІВОХА Олена Михайлівна – переможець. 

67. Начальник науково-дослідного відділу (супроводження розроблення 

стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) – заступник 

начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового 

центру зв’язку та інформатизації – підполковник БОНДАРЕНКО Олег 

Євгенійович – переможець. 

68. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – підполковник КОРОТКОВ 

Михайло Михайлович – переможець. 

69. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – підполковник СЕРГІЄНКО 

Андрій Васильович – переможець. 

70. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – підполковник БРИГАДИР Сергій 

Петрович – переможець. 

71. Начальник проектно-конструкторського науково-дослідного відділу 

(створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, захисту інформації та 

кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – підполковник ДРАГЛЮК Олексій Вікторович – переможець. 

72. Начальник науково-дослідного відділу (технічного забезпечення 

засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління (розвитку 

військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації – підполковник 

ТКАЧЕНКО Андрій Леонідович – переможець. 

73. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації: 

капітан ЗІНЧЕНКО Ірина Анатоліївна – переможець. 

капітан ТІТАРЕНКО Андрій Володимирович – не обраний за конкурсом. 

74. Професор кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – працівник ЗСУ НАУМЕНКО Микола Іванович – 

переможець. 

 



75. Професор кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем: 

працівник ЗСУ МОГИЛЕВИЧ Дмитро Ісакович – переможець. 

працівник ЗСУ ПРАВИЛО Валерій Володимирович – не обраний за 

конкурсом. 

76. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – працівник ЗСУ ІЛЬЇНОВ Михайло Дмитрович – 

переможець. 

77. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем: 

працівник ЗСУ ЯВІСЯ Валерій Сергійович – переможець. 

працівник ЗСУ ЛИТВИН Костянтин Іванович – не обраний за конкурсом. 

78. Доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем – працівник ЗСУ ТАТАРІНОВ Анатолій 

Сергійович – переможець. 

79. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем – 

працівник ЗСУ ПОМІН Анатолій Григорович – переможець. 

80. Викладач вищого навчального закладу кафедри телекомунікаційних 

систем та мереж факультету телекомунікаційних систем – працівник ЗСУ 

ПИЛИПЕНКО Михайло Григорович – переможець. 

81. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем: 

працівник ЗСУ ЗАСТЕЛО Герман Ігорович – переможець. 

працівник ЗСУ ТОЛСТИХ Василь Анатолійович – не обраний за 

конкурсом. 

82. Доцент кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій – працівник ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКИЙ Ярослав 

Михайлович – переможець. 

83. Старший викладач вищого навчального закладу кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій факультету інформаційних 

технологій – працівник ЗСУ ОСТАПУК Олександр Іванович – переможець. 

84. Професор кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку – БАБЕНКО 

Володимир Павлович – переможець. 

85. Доцент кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку: 

працівник ЗСУ САМОЙЛОВ Ігор Володимирович – переможець. 

працівник ЗСУ ЯКОВЛЄВ Сергій Володимирович – не обраний за 

конкурсом. 

86. Викладач вищого навчального закладу кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту – НЕКРАСОВ Андрій Дмитрович – 

переможець. 

87. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

працівник ЗСУ БОНДАРЕНКО Леонід Олександрович – переможець. 



88. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

працівник ЗСУ РУДЕНКО Володимир Іванович – переможець. 

89. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

працівник ЗСУ ПЛУГОВА Ольга Богданівна – переможець. 

90. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ МІНОЧКІН Анатолій Іванович – 

переможець. 

91. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку мереж 

доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – працівник ЗСУ ЧЕНЧЕНКО Віктор Анатолійович – 

переможець. 

92. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (розвитку мереж 

доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації: 

працівник ЗСУ ОЧІЧЕНКО Роман Анатолійович – переможець. 

працівник ЗСУ НОВИЦЬКИЙ Дмитро Владиславович – не обраний за 

конкурсом. 

93. Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ РАДЧЕНКО Микола Миколайович – 

переможець. 

94. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – працівник ЗСУ БОВДА Владислав Едуардович – переможець. 

95. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (математичного та 

програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації – 

працівник ЗСУ КАРПЕНКО Андрій Олександрович – переможець. 

96. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ МУСІЄНКО Володимир 

Анатолійович – переможець. 

97. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ ТКАЧ Володимир 

Олександрович – переможець. 



98. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації: 

працівник ЗСУ ХОРОШКО Володимир Олексійович – переможець. 

працівник ЗСУ РОМАНОВ Олександр Іванович – не обраний за 

конкурсом. 

99. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Тетяна Василівна – переможець. 

100. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ ГЕТЬМАН Алевтина Вячеславівна – 

переможець. 

101. Науковий співробітник науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації – працівник ЗСУ САМЕЛЮК Олександра Сергіївна – 

переможець. 

102. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – працівник ЗСУ КРЕДЕНЦЕР Борис Петрович – переможець. 

103. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації – працівник ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксана Вікторівна – переможець. 

 

 

 


