
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 
Начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

(з адміністративно-господарської діяльності) 

_25.01.2022_  м. Київ       №   39__ 

 

Про утворення робочих груп з 

розроблення освітньо-професійних 

програм для другого (магістерського) 

рівня вищої освіти 
 

 

На виконання вимог Закону України "Про вищу освіту", Постанови 

Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187 "Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (із 

змінами, внесеними згідно з постанови Кабінету Міністрів України №365 від 

24.03.2021), наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 року 

№ 977 "Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти", наказу Міністерства 

оборони України від 12.11.2020 року №412 "Про організацію підготовки 

офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу 

у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних 

закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти", Положення про організацію освітнього процесу у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут та інших нормативно-правових актів України наказую: 

 

1. Для розроблення освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти утворити та 

затвердити склад робочих груп: 

 

Освітньо-професійна програма "Комп’ютерні науки" за спеціальністю 

122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології: 

голова робочої групи (гарант освітньо-професійної програми) – 

підполковник НЕСТЕРЕНКО Микола Миколайович, заступник начальника 



кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат технічних наук, 

доцент; 

члени робочої групи: полковник СІЛКО Олексій Вікторович, заступник 

начальника інституту з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент; 

полковник БОВДА Едуард Миколайович, начальник кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент; полковник 

САЄНКО Олександр Григорович, начальник кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін, кандидат технічних наук; підполковник ФЕСЬОХА Віталій 

Вікторович, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, доктор 

філософії; підполковник КЛИМОВИЧ Сергій Олегович, заступник начальника 

кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку, кандидат технічних наук; 

працівник ЗСУ ЛЮБАРСЬКИЙ Сергій Володимирович, доцент кафедри 

комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент;  

 
Освітньо-професійна програма "Кібербезпека" за спеціальністю 

125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні технології: 

голова робочої групи (гарант освітньо-професійної програми) – 

полковник ХУСАЇНОВ Павло Валентинович, доцент кафедри кібербезпеки, 

кандидат технічних наук, доцент; 

члени робочої групи: полковник СІЛКО Олексій Вікторович, заступник 

начальника інституту з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент;  

полковник ЧЕВАРДІН Владислав Євгенійович, начальник кафедри 

кібербезпеки, доктор технічних наук; полковник САЄНКО Олександр 

Григорович, начальник кафедри військово-гуманітарних дисциплін, кандидат 

технічних наук; підполковник СИМОНЕНКО Олександр Анатолійович, 

старший викладач кафедри автоматизованих систем управління кандидат 

технічних наук; підполковник НЕСТЕРЕНКО Микола Миколайович, заступник 

начальника кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат 

технічних наук, доцент; підполковник КЛИМОВИЧ Сергій Олегович, 

заступник начальника кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку, 

кандидат технічних наук; 

 
Освітньо-професійна програма "Інформаційні системи та технології" за 

спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 

Інформаційні технології:: 

голова робочої групи (гарант освітньо-професійної програми) – 

підполковник ТРОЦЬКО Олександр Олександрович, доцент кафедри 

автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук; 

члени робочої групи:  полковник СІЛКО Олексій Вікторович, заступник 

начальника інституту з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент; 

полковник СОВА Олег Ярославович, начальник кафедри автоматизованих 

систем управління, доктор технічних наук, старший науковий співробітник; 

полковник БОВДА Едуард Миколайович, начальник кафедри комп’ютерних 



інформаційних технологій, кандидат технічних наук, доцент; полковник 

САЄНКО Олександр Григорович, начальник кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін, кандидат технічних наук; підполковник СИМОНЕНКО Олександр 

Анатолійович, старший викладач кафедри автоматизованих систем управління 

кандидат  технічних наук;  працівник  ЗСУ  РОМАНЮК  Валерій  Антонович, 

професор  кафедри  автоматизованих систем управління, доктор технічних 

наук, професор; працівник ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКИЙ Ярослав Михайлович, 

доцент кафедри автоматизованих систем управління, кандидат технічних наук, 

доцент.  

 
Освітньо-професійна програма "Телекомунікації та радіотехніка" за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка 

та телекомунікації: 

голова робочої групи (гарант освітньо-професійної програми) – працівник 

ЗСУ НАУМЕНКО Микола Іванович, професор кафедри телекомунікаційних 

систем та мереж, доктор технічних наук, професор; 

члени робочої групи: полковник СІЛКО Олексій Вікторович, заступник 

начальника інституту з навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент; 

полковник ГУРЖІЙ Павло Миколайович, начальник кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних наук; полковник 

САЄНКО Олександр Григорович, начальник кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін, кандидат технічних наук; підполковник ПОГРЕБНЯК Людмила 

Михайлівна, доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат 

технічних наук; підполковник КЛИМОВИЧ Сергій Олегович, заступник 

начальника кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку, кандидат 

технічних наук; працівник ЗСУ ТАТАРІНОВ Анатолій Сергійович, доцент 

кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних наук, 

доцент; 

 
Освітньо-професійна програма "Озброєння та військова техніка" за 

спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка галузі знань 25 Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону: 

голова робочої групи (гарант освітньо-професійної програми) –  

підполковник ВОСКОЛОВИЧ Олексій Іванович, доцент кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів, кандидат технічних 

наук; 

члени робочої групи: полковник ПАНЧЕНКО Ігор Вячеславович, 

начальник кафедри спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів, кандидат технічних наук; працівник ЗСУ СЛОТВІНСЬКА Людмила 

Іванівна, викладач кафедри спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів, кандидат технічних наук, доцент; полковник 

САЄНКО Олександр Григорович, начальник кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін, кандидат технічних наук; полковник ПАВЛЕНКО Олег 



Анатолійович, начальник кафедри загальновійськових дисциплін кандидат 

педагогічних наук; підполковник ОЛЬШАНСЬКИЙ Валентин Вікторович, 

заступник начальника кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку; 

полковник ОШУРКО Віталій Миколайович, начальник навчального відділу. 

 

2. Головам робочих груп:  

організувати роботу по розробленню освітньо-професійних програм 

підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти за відповідними спеціальностями; 

розробку освітньо-професійних програм завершити до 01 квітня 2022 року. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

інституту з навчальної роботи. 

 

4. Наказ довести до особового складу інституту в частині, що його 

стосується. 
 

 

ТВО начальника інституту 
 

полковник                                                 В. ТАРАСОВ 
 

 


