
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 
Начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

(з адміністративно-господарської діяльності) 

_10.06.2021__ м. Київ  №__306___ 

 

Про створення Ради якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти 

інституту 

  

 

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", нормативно-правових 

актів та рекомендацій Міністерства освіти і науки України та Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також згідно Положення про 

Раду якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, затвердженого Вченою 

радою інституту протоколом від 25.05.2021 року №14 наказую: 

 

1. Призначити Раду якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

(далі – Рада) та затвердити її у складі: 

 

Голова Ради: 

генерал-майор ОСТАПЧУК Віктор Миколайович, начальник інституту  

 

Заступник Голови Ради:  

полковник ТАРАСОВ Віталій Віталійович, заступник начальника 

інституту  

 

Члени Ради: 

полковник СІЛКО Олексій Вікторович, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник начальника інституту з навчальної роботи; 

полковник РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник начальника інституту з наукової роботи; 

підполковник ЛЕБІДЬ Євген Віцентович, кандидат технічних наук, 

заступник начальника факультету телекомунікаційних систем з навчальної 

та наукової роботи - начальник навчальної частини; 



підполковник ГРИЦЕНОК Костянтин Миколайович, заступник 

начальника факультету інформаційних технологій з навчальної 

та наукової роботи - начальник навчальної частини; 

підполковник КУЗЮРА Сергій Леонідович, заступник начальника 

факультету бойового застосування систем управління зв’язку  з навчальної 

та наукової роботи - начальник навчальної частини; 

полковник ГУРЖІЙ Павло Миколайович, кандидат технічних наук, 

начальник кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

полковник ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович, кандидат технічних наук, 

доцент, заступник начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

полковник ЖУК Олександр Володимирович, доктор технічних наук, 

доцент, начальник кафедри захисту інформації в телекомунікаційних системах 

та мережах факультету телекомунікаційних систем; 

полковник КУЗАВКОВ Василь Вікторович,  доктор технічних наук, 

доцент, начальник кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем; 

полковник СОВА Олег Ярославович, доктор технічних наук, старший 

науковий співробітник, начальник кафедри автоматизованих систем 

управління;  

полковник БОВДА Едуард Миколайович, кандидат технічних наук, 

доцент, начальник кафедри комп’ютерних інформаційних технологій; 

підполковник ГУЛІЙ Володимир Станіславович, заступник начальника 

кафедри технічного та метрологічного забезпечення; 

полковник ПИВОВАРЧУК Сергій Андрійович, начальник кафедри 

бойового застосування підрозділів зв’язку;   

полковник ПАНЧЕНКО Ігор В’ячеславович, кандидат технічних наук, 

начальник кафедри спеціальних інформаційних систем та робототехнічних 

комплексів; 

полковник ЧЕВАРДІН Владислав Євгенійович, доктор технічних наук, 

старший науковій співробітник, начальник кафедри кібербезпеки; 

полковник ОШУРКО Віталій Миколайович, начальник навчального 

відділу; 

підполковник ДІЯНЧУК Ірина Миколаївна, начальник навчально-

організаційного відділу; 

працівник Збройних Сил України БАШТОВА Альона Володимирівна, 

завідувач бібліотеки; 

підполковник ЯРОВИЙ Віталій Сергійович, ад’юнкт навчально-

організаційного відділу;  

солдат ГАВРИЛЕНКО Олександр Андрійович, курсант 4 курсу навчання 

факультету телекомунікаційних систем; 

солдат БАКУМЕНКО Ольга Олегівна, курсант 4 курсу навчання 

факультету інформаційних технологій; 

солдат МАЛІБОГА Олександр Олександрович, курсант 4 курсу навчання 



факультету інформаційних технологій; 

солдат КАМІНСЬКА Анастасія Сергіївна, курсант 4 курсу навчання 

факультету бойового застосування систем управління зв’язку. 

 

Секретар Ради: 

працівник Збройних Сил України ВЕРЕМІЄНКО Вікторія Вікторівна, 

методист навчальної частини факультету інформаційних технологій.  

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

3. Наказ довести до особового складу інституту. 

 

 

Начальник  інституту 
 

генерал-майор  В.ОСТАПЧУК 
 


