
 

 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

 

НАКАЗ 

 
Начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

(з адміністративно-господарської діяльності) 

 

  30.12.2022_ м. Київ  №__441__ 

 

Про призначення кураторів навчальних 

груп здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти на 

2022-2023 навчальний рік 

 

Відповідно до Методичних рекомендацій кураторам навчальних груп 

курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів і військових 

навчальних підрозділів закладів вищої освіти, затверджених першим 

заступником Міністерства оборони України І.С.Руснаком, Положення про 

організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут (у новій редакції), затвердженого Вченою 

радою Інституту від 25.05.2021 протокол №14, Положення про кураторів 

навчальних груп Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут, затвердженого Вченою радою Інституту від 29.12.2020 

протокол №5 та з метою здійснення комплексного впливу науково-

педагогічних працівників на якість навчання та виховання майбутніх 

військових фахівців, формування у них морально-бойових, професійних та 

особистісних якостей і забезпечення їх тісної співпраці у цих питаннях з 

командним складом підрозділів здобувачів вищої освіти наказую: 

 

1. Призначити у 2022-2023 навчальному році кураторами навчальних 

груп здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти 

нижчепойменованих науково-педагогічних працівників: 

на факультеті телекомунікаційних систем: 

181 навчальна група – доцента кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж підполковника СОЛОДОВНИКА В’ячеслава Ігоровича; 

182з навчальна група – доцента кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж полковника ПАЛІВОДУ Валерія Станіславовича; 

183з навчальна група – доцента кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж полковника ПАЛІВОДУ Валерія Станіславовича; 

на факультеті інформаційних технологій:  



281 навчальна група – старшого викладача кафедри автоматизованих 

систем управління підполковника КОНДРУСЯ Андрія Володимировича; 

282з навчальна група – начальника кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій полковника БОВДУ Едуарда Миколайовича; 

283з навчальна група – викладача кафедри автоматизованих систем 

управління капітана БАЛАНА Дмитра Дмитровича; 

на факультеті бойового застосування системи управління та зв’язку: 

381 навчальна група – викладача кафедри кібербезпеки майора 

АНДРЕЄВА Андрія Олександровича; 

382з навчальна група – викладача кафедри кібербезпеки майора 

АНДРЕЄВА Андрія Олександровича; 
 

2. Заступнику начальника інституту з навчальної роботи, заступнику 

начальника інституту з морально-психологічного забезпечення під час 

проведення інструкторсько-методичного заняття з науково-педагогічними 

працівниками конкретизувати вимоги керівних документів і організаційно-

методичних вказівок щодо організації роботи кураторів у новому навчальному 

році з урахуванням аналізу їх діяльності в минулому навчальному році. 

  

3. Начальникам факультетів: 

спільно з начальниками кафедр планувати кураторську діяльність 

підлеглих науково-педагогічних працівників і відображати їх в планах роботи 

факультету та планах роботи кафедр на рік (місяць); 

проводити заслуховування кураторів на засіданнях вчених рад 

факультетів та засіданнях кафедр; 

узагальнювати пропозиції кураторів щодо покращення індивідуально-

виховної роботу із курсантами навчальної групи, зміцненню військової 

дисципліни та підвищення якості навчання. 

 

4. Кураторам навчальних груп: 

 діяльність куратора здійснювати на підставі нормативно-правових актів 

Міністерства оборони України, Методичних рекомендацій кураторам 

навчальних груп курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів і 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Положення про 

організацію освітнього процесу у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації, Положення про систему кураторства у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації з урахуванням особливостей факультету і 

виходячи з конкретних умов, що склалися; 

 роботу в навчальних групах проводити із врахуванням вимог сьогодення, 

задля підвищення у курсантів успішності в навчанні, військово-патріотичного 

виховання і психологічної підготовки до служби у військах, формування 

лідерських якостей. 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

інституту з навчальної роботи. 



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

стосується. 

 

 

Начальник інституту 

генерал-майор    В.ОСТАПЧУК 
 


