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№ 

з/п 

Посада, 

військове звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

Навчальний відділ 

 

 

 

 

1. 

Начальник 
навчального 
відділу 
полковник 

ОШУРКО 

Віталій  
Миколайович 

Курси 

оборонного 

менеджменту 

Оборонна 

реформа (Наказ 

МО України від 

14.08.2020 р. 

№283) 

Курс №3 з 

питань 

професійної 

військової освіти 

у сфері оборони 

 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

   

 

 

 

  

 2. 

Заступник 
начальника 
навчального 
відділу 
підполковник 
ТАРАПОВСЬКИЙ  

Анатолій 
Григорович 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників   

курс підвищення 

освітньої 

діяльності з 

питань 

планування 

освітнього 

процесу 

 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

   

 



№ 

з/п 

Посада, 

військове звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

Кафедра телекомунікаційних систем та мереж 

 

 

  1. 

Старший 
викладач 
кафедри № 11 
підполковник 
ПАНТАСЬ  
Сергій  
Олегович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань освітньої 

діяльності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

 

 2.  

Викладач 
кафедри № 11 
майор 
ЄРМАЧЕНКОВ 
Андрій 
Володимирович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

 

 3. 

Викладач 
кафедри № 11 
працівник ЗСУ 
ТАТАРІНОВ 
Анатолій 
Сергійович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 
майстерності 

 

 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   



№ 

з/п 

Посада, військове 

звання, прізвище 

та ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

  4.  

Викладач 
кафедри №11 
майор САВЧУК  
Максим 
Васильович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

  

  

 5. 

Доцент кафедри  
№ 11  

майор 
ПОГРЕБНЯК 
Людмила 
Михайлівна 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань освітньої 

діяльності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

  

 

  6. 

Викладач 
кафедри № 11 
майор 
КОЛОДІЙЧУК 
Леонід  
Вікторович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

 

 

 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   



№ 

з/п 

Посада, військове 

звання, прізвище 

та ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

  

 

 7. 

 

Викладач 
кафедри № 11  
капітан ПОЛЯК  
Ілля  
Євгенійович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

Кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

  

 

 

  1. 

Викладач 
вищого 
навчального 
закладу кафедри 
№ 22 працівник 
ЗСУ ШАРНІН  
Сергій 
Анатолійович 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

   

  2. 

Викладач 
кафедри № 22 
майор 
ФЕСЬОХА 
Надія 
Олександрівна 

Курс підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань методичної 

майстерності 

 

 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   



№ 

з/п 

Посада, військове 

звання, прізвище 

та ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

Кафедра бойового застосування підрозділів зв’язку 

 

 

 

  1.  

Старший 
викладач 
кафедри № 31 
майор 

СТОЙЧЕВ 
Максим  
Іванович 

Курси підвищення 

кваліфікації 

військовослужбовці

в та працівників 

Збройних Сил 

України 

Курси підвищення 

кваліфікації на 

тактичному рівні 

Курс підвищення 

кваліфікації з 

питань бойового 

застосування 

військових частин 

зв’язку 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

 

 

 

 

  2.  

Старший 
викладач 
кафедри № 31  
майор  

ФИСЮК  
Артем 
Олександрович 

Курси підвищення 

кваліфікації 

військовослужбовці

в та працівників 

Збройних Сил 

України 

Курси підвищення 

кваліфікації на 

тактичному рівні 

Курс підвищення 

кваліфікації з 

питань застосування 

підрозділів зв’язку 

військових частин 

 

 

 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   



№ 

з/п 

Посада, 

військове 

звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного 

складу та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

  3. 

Викладач 
кафедри № 31 
працівник 
ЗСУ 
ЖЕРЕБИЛО 
Володимир 
Дмитрович 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників  

Дистанційний курс 

підвищення 

кваліфікації з питань 

організації та 

використання 

технологій 

дистанційного 

навчання у Збройних 

Силах України 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

Кафедра спеціальних інформаційних систем та робототехнічних комплексів 

 

 

  1.  

Старший 
викладач 
кафедри № 32 

підполковник 
МАКАРЕНКО 
Олександр 
Олексійович 

Курс підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

Курс підвищення 

кваліфікації з питань 

освітньої діяльності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

  

 

 2. 

Старший 
викладач 
кафедри № 32 
майор 
БЕРНАЦЬКИ
Й Андрій  
Петрович 

Курс підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

Курс підвищення 

кваліфікації з питань 

методичної 

майстерності 

 

 

 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   



№ 

з/п 

Посада, 

військове 

звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного 

складу та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

Кафедра захисту інформації та кіберзахисту 

 

 

  1. 

Викладач 
кафедри № 33 
підполковник 
БАКАНОВ 
Валентин 
Сергійович 

Курс підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

Курс підвищення 

кваліфікації з питань 

методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

  2.  
Доцент 
кафедри № 33 
підполковник 

ХУСАІНОВ 
Павло 
Валентинович 

 

Оборонний 

менеджмент 

Курс №7 з питань 

кібербезпеки 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

   

Кафедра загальновійськових дисциплін 

 

    

 1.  

Викладач 
кафедри № 1 
майор КУГОТ 
Олександр 

Леонідович 

Курс підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

Курс підвищення 

кваліфікації з питань 

методичної 

майстерності 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   

 

 

 2. 

Викладач 
кафедри № 1 
майор 
БЕРЕЗЮК 
Володимир 
Сергійович 

Курс підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників 

Курс підвищення 

кваліфікації з питань 

методичної 

очна курси  Військовий 

інституту 

телекомунікацій 

та 

інформатизації 

імені Героїв 

Крут 

   



майстерності 

№ 

з/п 

Посада, 

військове 

звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного 

складу та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

Кафедра фізичного виховання спеціальної фізичної підготовки і спорту 

 

   

 

 1. 

Викладач 
кафедри № 2 
старший 
лейтенант 
ГРОМ  
Тетяна  
Василівна 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників  

курс підвищення 

кваліфікації з питань 

організації та 

методики викладання 

фізичного виховання, 

спеціальної фізичної 

підготовки та спорту 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

Кафедра військово-гуманітарних дисциплін 

 

  1.  

 

 

 

Начальник 
кафедри № 3 
полковник 
САЄНКО 

Олександр 
Григорович 

Курси підвищення 

кваліфікації 

військовослужбовці

в та працівників 

Збройних Сил 

України 

Курси підвищення 

кваліфікації на 

тактичному рівні 

Курс підвищення 

кваліфікації з 

питань внутрішніх 

комунікацій та 

інформаційного 

супроводу військ 

(сил) 

 

 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

   



№ 

з/п 

Посада, 

військове звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного складу 

та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 
підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 
підвищення 

кваліфікації  

(у годинах 

або кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 
підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 
підвищення 

кваліфікації 

Вартість 
підвищення 

кваліфікації 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

 2. 

Старший 
викладач 
кафедри № 3 
підполковник 
СТУПЕНЬКОВ 

Сергій  

Олександрович 

Курси підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників  Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань організації 

та методики 

викладення 

проектного 

менеджменту 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

 

 

  3. 

Викладач 
кафедри № 3 
працівник ЗСУ 
ЦЕРКОВНЯК – 
ГОРОДЕЦЬКА 
Олеся  
Георгієвна 

Курси підвищення 

кваліфікації 

науково-

педагогічних та 

наукових 

працівників  Курс 

підвищення 

кваліфікації з 

питань освітньої 

діяльності 

очна курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

Кафедра іноземних мов 

  

 

 1. 

Завідувач 
кафедри № 5 
працівник 
ЗСУ 
ХРАБАН 
Тетяна 

Євгенівна 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників  
Дистанційний курс 

підвищення кваліфікації з 

питань мовного 

тестування відповідно до 

вимог стандарту НАТО 

СТАНАГ 6001 

дистанційно курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   



№ 

з/п 

Посада, 

військове 

звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного 

складу та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 

підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 

підвищення 

кваліфікації  

(у годинах або 

кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 

підвищення 

кваліфікації 

Вартість 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка про 

виконання 

 

 

  2.  

Заступник 
завідувача 
кафедри № 5 
працівник 
ЗСУ 
БЕЦЬКО  
Олена 
Степанівна 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників  

Дистанційний курс 

підвищення 

кваліфікації з питань 

мовного тестування 

відповідно до вимог 

стандарту НАТО 

СТАНАГ 6001 

дистанційно курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

  

 

  3. 

Доцент 
кафедри № 5 
працівник 
ЗСУ 
ШАБЛІЙ 
Олена 
Сергіївна 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових  

працівників  

Дистанційний курс 

підвищення 

кваліфікації з питань 

методики та 

викладання іноземних 

мов 

дистанційно курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

  

 

  4.  

Старший 
викладач  
кафедри № 5 
працівник 
ЗСУ 
ЗАДОРОЖН
А Оксана 
Володимирів
на 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових  

працівників  

Дистанційний курс 

підвищення 

кваліфікації з питань 

методики та 

викладання іноземних 

мов 

 

дистанційно курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   



№ 

з/п 

Посада, 

військове 

звання, 

прізвище та 

ініціали  осіб 

керівного 

складу та НПП 

Тема (напрям, 

найменування) 

підвищення  

кваліфікації 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Вид 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяги 

(тривалість) 

підвищення 

кваліфікації  

(у годинах або 

кредитах 

ЄКТС) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Строки 

(графік) 

підвищення 

кваліфікації 

Вартість 

підвищення 

кваліфікації 

Відмітка про 

виконання 

 

 

   5.   

 

 

 

Викладач 
кафедри № 5 
працівник 
ЗСУ 
КОДОЛА  
Раїса  
Миколаївна 

Курси підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних та 

наукових працівників  

Дистанційний курс 

підвищення 

кваліфікації з питань 

організації та 

використання 

технологій 

дистанційного 

навчання у Збройних 

Силах України 

дистанційно курси  Національний 

університет 

оборони України 

імені Івана 

Черняховського 

 

   

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник начальника інституту з навчальної роботи  

полковник                                     О. СІЛКО  

“ _16__ ”    _________08______   2021  року 

 

Начальник навчального відділу 

полковник                           В. ОШУРКО 

“ _16__ ”   ______08______ 2021  року 

 


