
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ

Начальника Військового інституту телекомунікації! та інформатизації
--------------------- (з"адаіні стративно-тоспод арської діягл бно сті)

10,01.2022 м. Київ № 9

Про утворення робочих іруп з 
розроблення Тимчасових стандартів 
вищої освіти для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти

На виконання вимог Закону України "Про вищу освіту”, Методичних 
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 №600 (у редакції 
наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 .N2584), наказу 
Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 р. № 977 "Про затвердження 
Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти" та інших нормативно-правових актів 
України наказую:

1. Для розроблення Тимчасових стандартів вищої освіти Військового 
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти утворити та затвердити склад робочих 
груп:

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 
технології:

голова робочої групи -  полковник БОВДА Едуард Миколайович, 
начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, кандидат 
технічних наук, доцент;

члени робочої групи: підполковник НЕСТЕРЕНКО Микола 
Миколайович, заступник начальника кафедри комп’ютерних інформаційних 
технологій, кандидат технічних наук, доцент; підполковник ЗДОРЕНКО Юрій 
Миколайович, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, 
кандидат технічних наук; п і д п о л к о е н и к  ФЕСЬОХА Віталій Вікторович,



старшин викладач кафедри комп ютерних інформаційних технологій, доктор 
філософії.

за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 
17 Електроніка та^телекомунікації:

голова робочої групи "-"“полковник ГУРЖІЙ Павло Миколайович, 
начальник кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат технічних 
наук;

члени робочої групи: полковник ЖУК Олександр Володимирович,
начальник кафедри захисту іЩ)ормацтг в“ телекомунікаційних системах та
мережах, доктор технічних наук, доцент; майор ПОГРЕБНЯК Людмила 
Михайлівна, доцент кафедри телекомунікаційних систем та мереж, кандидат 
технічних наук; підполковник ЗАРУБЕИКО Артур Олександрович, доцент 
кафедри телекомунікаційних систем та мереж, доктор філософії; працівник 
ЗСУ ТАТАРІНОВ Анатолій Сергійович, доцент кафедри телекомунікаційних 
систем та мереж, кандидат технічних наук, доцент; майор ЗАЛУЖНИИ 
Олексій Вікторович, старший викладач кафедри побудови телекомунікаційних 
систем, кандидат технічних наук.

2. Головам робочих груп:
організувати роботу по розробленню Тимчасових стандартів вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут для 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 
122 Комп’ютерні науки та 172 Телекомунікації та радіотехніка;

розробку Тимчасових стандартів вищої освіти Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації імені Г ероїв Крут для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти завершити до 10 березня 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?^о о
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