
ПРОТОКОЛ № 11 

засідання Вченої ради інституту 

12 березня 2021 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 37 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про кандидатів на заміщення вакантних посад науково – педагогічних 

та наукових працівників інституту. (Інформація начальника відділу особового 

складу та стройового). 

 

 

1.СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника інституту генерал - майора ОСТАПЧУКА В. 

про порядок проведення конкурсу на заміщення посад, науково-педагогічних 

(педагогічних) та наукових працівників у вищих військових навчальних 

закладах. 

Тези інформації. 

На підставі Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 №299 начальником Військового інституту телекомунікацій 

та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади начальника 

науково-дослідного відділу (розвитку транспортних мереж) – заступника 

начальника науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника науково-дослідного відділу (розвитку транспортних мереж) – 

заступника начальника науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

підполковника ЗІНЧЕНКА Михайла Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника інституту генерал - майора 

ОСТАПЧУКА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 37 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ЗІНЧЕНКО Михайло Олександрович  - за - 35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) – заступника начальника науково-дослідного 



управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації призначити підполковника ЗІНЧЕНКА Михайла 

Олександровича. 

 

2). Інформацію начальника інституту генерал - майора ОСТАПЧУКА В. 

про порядок проведення конкурсу на заміщення посад, науково-педагогічних 

(педагогічних) та наукових працівників у вищих військових навчальних 

закладах. 

Тези інформації. 

На підставі Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 №299 начальником Військового інституту телекомунікацій 

та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади головного 

наукового співробітника науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

головного наукового співробітника науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника КОВАЛЕНКА Іллю Григоровича. 

Заслухавши інформацію начальника інституту генерал - майора 

ОСТАПЧУКА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 37 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник КОВАЛЕНКО Ілля Григорович  - за - 37. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду головного наукового співробітника науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити підполковника 

КОВАЛЕНКА Іллю Григоровича. 

 

3). Інформацію начальника інституту генерал - майора ОСТАПЧУКА В. 

про порядок проведення конкурсу на заміщення посад, науково-педагогічних 

(педагогічних) та наукових працівників у вищих військових навчальних 

закладах. 

Тези інформації. 

На підставі Інструкції з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 №299 начальником Військового інституту телекомунікацій 

та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади начальника 



науково-дослідного відділу (комплексних систем захисту інформації в 

інформаційних телекомунікаційних системах) – заступника начальника 

науково-дослідного управління проблем захисту інформації наукового центру 

зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника науково-дослідного відділу (комплексних систем захисту 

інформації в інформаційних телекомунікаційних системах) – заступника 

начальника науково-дослідного управління проблем захисту інформації 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника ПАЛАМАРЧУК 

Світлани Анатоліївни. 

Заслухавши інформацію начальника інституту генерал - майора 

ОСТАПЧУКА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 37 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ПАЛАМАРЧУК Світлана Анатоліївна  - за - 37. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційних телекомунікаційних 

системах) – заступника начальника науково-дослідного управління проблем 

захисту інформації наукового центру зв’язку та інформатизації призначити 

підполковника ПАЛАМАРЧУК Світлану Анатоліївну. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал- майор  В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                                                            О. БУЛГАКОВ 

 


