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Порядок денний: 

1. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів № 1,2,3). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету Телекомунікаційних систем  

полковника РИБКИ Є. про відрахування з інституту курсантів 5 - го курсу 

факультету Телекомунікаційних систем молодшого сержанта ЗАЇКИ Михайла 

Володимировича, старшого солдата МИХЕЕНКА Дмитра Сергійовича та 

солдата РУСАКОВА Віталія Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Телекомунікаційних 

систем  полковника РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що вище 

перелічені курсанти  відмовляються від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсантів молодшого сержанта ЗАЇКИ Михайла Володимировича, старшого 

солдата МИХЕЕНКА Дмитра Сергійовича та солдата РУСАКОВА Віталія 

Олександровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 

відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням 

контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту перенести розгляд питання 

відрахування курсантів 5-го курсу факультету Телекомунікаційних систем 

молодшого сержанта ЗАЇКИ Михайла Володимировича, старшого солдата 

МИХЕЕНКА Дмитра Сергійовича та солдата РУСАКОВА Віталія 

Олександровича на наступне засідання Вченої ради інституту з метою надання 

можливості начальнику факультету більш ретельно вивчити причини, які 

спонукали курсантів прийняти таке рішення, зустрітися з родиною кожного 

курсанта та спробувати переконати курсантів змінити своє рішення, що 

стосується подальшого проходження військової служби.   



2). Інформацію начальника факультету Телекомунікаційних систем 

полковника РИБКИ Є. про відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 

факультету Телекомунікаційних систем солдата ЄГОРОВА Вадима 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Телекомунікаційних 

систем полковника РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант 

ЄГОРОВ Вадим Володимирович у третьому семестрі не ліквідував академічну 

заборгованість у встановлений начальником інституту термін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 2-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата ЄГОРОВА Вадима 

Володимировича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 2 -го курсу факультету Телекомунікаційних 

систем солдата ЄГОРОВА Вадима Володимировича за академічну 

неуспішність. 

 

3). Інформацію начальника факультету Телекомунікаційних систем 

полковника РИБКИ Є. про відрахування з інституту курсанта 1-го курсу 

факультету Телекомунікаційних систем солдата МЕЛЬНИЧУК Анастасії 

Володимирівни. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Телекомунікаційних 

систем полковника РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що  курсант 

МЕЛЬНИЧУК Анастасія Володимирівна звернулася до командування 

факультету з проханням відрахувати її з інституту в зв'язку з розірванням 

контракту.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 1-

го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата МЕЛЬНИЧУК 

Анастасії Володимирівни відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок 

переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, 

затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з 

розірванням контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-го курсу факультету Телекомунікаційних систем солдата 

МЕЛЬНИЧУК Анастасію Володимирівну відповідно до пункту 3.2 Інструкції 

про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) 

ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з 

розірванням контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

4). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних технологій 

підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта                 



4-го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата 

КОСІНОВА Михайла  Сергійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що 

курсант КОСІНОВ Михайло  Сергійовича у сьомому семестрі отримав 

незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта   

4 -го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата 

КОСІНОВА Михайла  Сергійовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій старшого солдата КОСІНОВА Михайла Сергійовича за академічну 

неуспішність. 

 

5). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

ГОЛОВКА Артема Дмитровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант ГОЛОВКО Артем Дмитрович у сьомому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін .  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 4 

-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата ГОЛОВКА Артема 

Дмитровича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата ГОЛОВКА Артема Дмитровича за академічну неуспішність. 

 

6). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з  інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

КУДРЯШОВА Арсена Денисовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант КУДРЯШОВ Арсен Денисович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 3 

-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата КУДРЯШОВА 

Арсена Денисовича за академічну неуспішність. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата КУДРЯШОВА Арсена Денисовича за академічну 

неуспішність. 

 

7). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

КОЗАЧКА Андрія Андрійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант КОЗАЧОК Андрій Андрійович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта     

3 -го курсу факультету Інформаційних технологій солдата КОЗАЧКА Андрія 

Андрійовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата КОЗАЧКА Андрія Андрійовича за академічну неуспішність. 

 

 

8). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата БАСОВА 

Артема Валерійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант БАСОВ Артем Валерійович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 3 

-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата БАСОВА Артема 

Валерійовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата БАСОВА Артема Валерійовича за академічну неуспішність. 

 

9). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій старшого 

солдата ШАПТАЛОВА Івана Юрійовича. 



Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант ШАПТАЛОВ  Іван Юрійович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта   

3 - го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата 

ШАПТАЛОВА Івана Юрійовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій старшого солдата ШАПТАЛОВА Івана Юрійовича за академічну 

неуспішність. 

 

 

10). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

НАЗАРЕНКА Микити Ігоровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант НАЗАРЕНКО Микита Ігорович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта   

3 - го курсу факультету Інформаційних технологій солдата НАЗАРЕНКА 

Микити Ігоровича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата НАЗАРЕНКА Микити Ігоровича за академічну 

неуспішність. 

 

 

11). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата КОПЦЯ 

Максима Сергійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант КОПЕЦ Максим Сергійович у п’ятому семестрі 

отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 3 

-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата КОПЦЯ Максима 

Сергійовича за академічну неуспішність. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата КОПЦЯ Максима Сергійовича за академічну неуспішність. 

 

 

12). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 2 -го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

БОЧКІНА Федора Олександровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту 

встановила, що курсант БОЧКІН Федір Олександрович у третьому 

семестрі отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта   

2 -го курсу факультету Інформаційних технологій солдата БОЧКІНА Федора 

Олександровича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 2 -го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата БОЧКІНА Федора Олександровича за академічну 

неуспішність. 

 

 

13). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування 

з інституту курсанта  1-ого курсу заочної форми навчання  факультету 

Інформаційних технологій штаб-сержанта ХОРЕВА Валерія Валерійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, 

що курсанта  1-ого курсу заочної форми навчання  факультету Інформаційних 

технологій штаб-сержант ХОРЕВ Валерій Валерійович звернувся до 

командування факультету з проханням відрахувати його з інституту за власним 

бажанням.  

Начальник  факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта  

1-ого курсу заочної форми навчання  факультету Інформаційних технологій 

штаб-сержанта ХОРЕВА Валерія Валерійовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

(слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 

(зі змінами) через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-ого курсу заочної форми навчання  факультету Інформаційних 



технологій штаб-сержанта ХОРЕВА Валерія Валерійовича відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 

року №490 через небажання продовжувати навчання. 

 

 

14). Інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата ВЕРЕМІЙЧУКА Віталія 

Євгеновича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що курсант ВЕРЕМІЙЧУК Віталій Євгенович у 

сьомому семестрі отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох 

дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта  

4-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку 

солдата ВЕРЕМІЙЧУКА Віталія Євгеновича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4 -го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата ВЕРЕМІЙЧУКА Віталія 

Євгеновича за академічну неуспішність. 

  

 

15). Інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата КОВАЛЬЧУКА Максима 

Вікторовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що курсант КОВАЛЬЧУК Максим Вікторович у 

п’ятому семестрі отримав незадовільні оцінки за іспити з трьох 

дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта  

3-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку 

солдата КОВАЛЬЧУКА Максима Вікторовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Бойового 



застосування систем управління та зв’язку солдата КОВАЛЬЧУКА Максима 

Вікторовича за академічну неуспішність. 

 

 

 16). Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування 

з інституту курсанта 3-го курсу факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата ПЕРЕЙМИ Артема Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що курсант ПЕРЕЙМА Артем Олегович у п’ятому 

семестрі не ліквідував академічну заборгованість у встановлений 

начальником інституту термін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта  

3-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку 

солдата ПЕРЕЙМИ Артема Олеговича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 -го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку солдата ПЕРЕЙМИ Артема 

Олеговича за академічну неуспішність. 

 

 

17). ). Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з 

інституту курсанта 1-ого курсу заочної форми навчання факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата ТАРАСЮК Дар’ї 

Геннадіївни. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада 

інституту встановила, що  солдат ТАРАСЮК  Дар’я Геннадіївна звернулася до 

командування факультету з проханням відрахувати її з інституту за власним 

бажанням.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта  

1-ого курсу заочної форми навчання факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку солдата ТАРАСЮК Дар’ї Геннадіївни відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 

року № 490 (зі змінами) через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-ого курсу заочної форми навчання факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата ТАРАСЮК Дар’ю 



Геннадіївну відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 

відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року № 490 через небажання продовжувати 

навчання. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор        В. ОСТАПЧУК 

 

Заступник Голови Вченої ради інституту 

полковник        В. ТАРАСОВ 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ            О. БУЛГАКОВ 

 
 


