
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Вченої ради інституту 

23 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). 

2. Про стан виконання Плану наукової та науково-технічної діяльності 

Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації за 2020рік. (Доповідь начальника Наукового 

центру зв’язку та інформатизації). 

3.  Про організацію підвищення кваліфікації науково – педагогічних 

працівників інституту та підготовки молодих викладачів до педагогічної 

діяльності. (Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

4.  Про кандидата на присвоєння вченого звання Доцента кафедри 

технічного та метрологічного забезпечення. (Інформація начальника кафедри 

технічного та метрологічного забезпечення).  

 

 

1 СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про порядок проведення конкурсу на заміщення посад, науково-

педагогічних (педагогічних) та наукових працівників у вищих військових 

навчальних закладах. 

Тези інформації. 

Відповідно до  Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових 

навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів, що належать  до сфери управління Міністерства оборони України, яка 

затверджена спільним наказом Міністерства Оборони України та Міністерства 

освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 та 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: 

1. Начальника кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем; 



2. Заступника начальника кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем; 

3. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем; 

4. Начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

5. Заступника начальника кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж факультету телекомунікаційних систем; 

6. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

7. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

8. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

9. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

10. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

11. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

12. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

13. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

14. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

15. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

16. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

17. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

18. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

19. Начальника кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем; 

20. Старшого викладача кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах факультету телекомунікаційних 

систем; 

21. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем; 

22. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій; 

23. Старшого викладача кафедри автоматизованих систем управління 

факультету інформаційних технологій; 



24. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 

25. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 

26. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 

27. Викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

28. Начальника кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

29. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

30. Начальника кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку; 

31. Професора кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку; 

32. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку; 

33. Старшого викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку; 

34. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку; 

35. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку; 

36. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін; 

37. Старшого викладача кафедри загальновійськових дисциплін; 

38. Викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту; 

39. Заступника начальника наукового центру зв’язку та інформатизації; 

40. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

41. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

42. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

43. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 



44. Начальника науково-дослідного відділу (розвитку мереж доступу та 

електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

45. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

46.  Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

47. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

48. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

49. Начальника науково-дослідної лабораторії (розвитку мереж зв’язку 

на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

50. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

51. Головного наукового співробітника науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

52. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

53. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

54. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

55. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-



дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації; 

56. таршого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації; 

57. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації; 

58. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

59. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

60. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (апаратного 

забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

61. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

62. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’яку та інформатизації; 

63. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

64. Молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

65. Начальника науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) – 

заступник начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

66. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 



67. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

68. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

69. Начальника проектно-конструкторського науково-дослідного 

відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, захисту 

інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) науково-

дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

70. Начальника науково-дослідного відділу (технічного забезпечення 

засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління (розвитку 

військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

71. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації;  

72. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

73. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

74. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

75. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

76. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

77. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем; 

78. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем; 

79. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем;  

80. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій; 

81. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 

82. Професора кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку; 

83. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку;  



84. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту; 

85. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

86. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

87. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

88. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

89. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

90. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

91. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

92. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

93. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

94. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації; 

95. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 



96. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

97. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

98. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

100. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

101. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) 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: 

1. Начальника кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем полковника КУЗАВКОВА Василя 

Вікторовича; 

2. Заступника начальника кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем підполковника КЛІМОВИЧА 

Сергія Олеговича; 

3. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ШТАНЕНКА Сергія 

Станіславовича; 

4. Начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем полковника  ГУРЖІЯ Павла 

Миколайовича; 

5. Заступника начальника кафедри телекомунікаційних систем та 

мереж факультету телекомунікаційних систем полковника ГУРСЬКОГО Тараса 

Григоровича; 

6. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем полковника ЖУК Олесі Геннадіївни; 



7. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем полковника ПАЛІВОДИ Валерія Станіславовича; 

8. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ЧУМАКА Володимира 

Костянтиновича; 

9. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора ПОГРЕБНЯК Людмили Михайлівни; 

10. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ОСМАНОВА Руслана 

Нарімановича; 

11. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ВИСОЦЬКОЇ Тетяни 

Миколаївни; 

12. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ПАНТАСЯ Сергія 

Олеговича; 

13. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ЧУЙКА Віталія 

Вікторовича; 

14. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем майора КОЛОДІЙЧУКА Леоніда 

Вікторовича; 

15. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора ЄРМАЧЕНКОВА Андрія Володимировича; 

16. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора ХОМЕНКА Павла Володимировича; 

17. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем капітана ПОЛЯКА Іллі Євгенійовича; 

18. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора САВЧУКА Максима Васильовича; 

19. Начальника кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем полковника 

ЖУКА Олександра Володимировича та підполковника ОСМАНОВА Руслана 

Нарімановича; 

20. Старшого викладача кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах факультету телекомунікаційних 

систем підполковника АРТЮХА Сергія Григоровича; 

21. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем старшого 

лейтенанта ЦЬОПКО Інни Едуардівни; 

22. викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій капітана МЯГКИХ Геннадія Геннадійовича; 

23. Старшого викладача кафедри автоматизованих систем управління 

факультету інформаційних технологій підполковника ГАМАНА Олександра 

Васильовича; 



24. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора ВЛАСЕНКА 

Олександра Володимировича; 

25. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора РЕДЗЮКА Євгенія 

Володимировича; 

26. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора ФЕСЬОХИ Віталія 

Вікторовича; 

27. Викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій капітана ФАРБЕЯ Артура Руслановича; 

28. Начальника кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій підполковника ГРИЦЕНКА Костянтина 

Миколайовича; 

29. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій підполковника ЖИЛІНСЬКОГО Ігоря 

Васильовича; 

30. Начальника кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника ЧЕВАРДІНА Владислава 

Євгенійовича; 

31. Професора кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку полковника МАЗУЛЕВСЬКОГО Олега 

Євгеновича; 

32. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку підполковника ХУСАІНОВА Павла 

Валентиновича; 

33. Старшого викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку підполковника БАКАНОВА 

Валентина Сергійовича;  

34. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку старшого лейтенанта МАРЧУКА Олександра 

Віталійовича; 

35. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку майора ЛУКІЯНЧУКА Анатолія Анатолійовича; 

36. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін полковника 

МАРТИНЮКА Андрія Володимировича; 

37. Старшого викладача кафедри загальновійськових дисциплін 

підполковника ШМИГОЛЯ Вячеслава Сергійовича та підполковника 

БРИГАДИРА Сергія Петровича; 

38. Викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту майора КОТОВА Володимира Валерійовича та капітана 

ЗАЯРСЬКОГО Олександра Леонідовича; 

39. Заступника начальника наукового центру зв’язку та інформатизації 

підполковника ПРИСА Геннадія Петровича; 



40. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ДУМІТРАША Вячеслава Олексійовича; 

41. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ЯКОВЧУКА Олександра Вікторовича; 

42. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації майора 

КОКОШИНСЬКОГО Віталія Валерійовича; 

43. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації капітана ОСЬМАК Олени Юріївни; 

44. Начальника науково-дослідного відділу (розвитку мереж доступу та 

електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника СОВІКА Олександра Васильович; 

45. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації підполковника ЛАЗУТИ Романа Романовича; 

46. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації підполковника МАКАРЧУКА Василя Івановича; 

47. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) НЦЗІ капітана БУЗАЄВОЇ 

Катерини Олександрівни; 

48. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ПАВЛЮКА Дмитра 

Олександровича; 

49. Начальника науково-дослідної лабораторії (розвитку мереж зв’язку 

на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) НЦЗ майора ДИКОГО 

Олександра Вікторовича; 

50. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 



наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта СКЛЯРОВА 

Олексія Вікторовича; 

51. Головного наукового співробітника науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації майора ДИКОГО Олександра Вікторовича; 

52. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації капітана ШИШКІНА Дениса Ігоровича; 

53. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації старшого лейтенанта БОЙКО Єлизавети Сергіївни; 

54. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

старшого лейтенанта ШЕЛАРА Руслана Руслановича; 

55. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта МАРТИНЕНКО Артема 

Геворковича; 

56. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ЛУКАШЕНКА Євгенія 

Олеговича;  

57. Наукового -дослідного відділу (інформаційного, лінгвістичного та 

ергономічного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

капітана ДЕМ’ЯНЕНКА Андрія Дмитровича; 

58. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта РАЄВСЬКОГО Олександра 

В’ячеславовича; 

59. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта КРАВЧЕНКА Анатолія 

Олександровича; 

60. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (апаратного 

забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації старшого лейтенанта ПАРНЮКА Ігоря Олександровича; 



61. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації капітана ТІТАРЕНКА Андрія Володимировича; 

62. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ПАНКРАТОВОЇ Альони 

Анатоліївни; 

63. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта 

ВІЛЬХІВСЬКОГО Дмитра Владиславовича; 

64. Молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта 

СІВОХИ Олени Михайлівни; 

65. Начальника науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) – 

заступник начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника БОНДАРЕНКА 

Олега Євгенійовича; 

66. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника КОРОТКОВА 

Михайла Михайловича; 

67. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника СЕРГІЄНКА Андрія 

Васильовича; 

68. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника БРИГАДИРА Сергія 

Петровича; 

69. Начальника проектно-конструкторського науково-дослідного відділу 

(створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, захисту інформації та 

кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ДРАГЛЮКА Олексія Вікторовича; 

70. Начальника науково-дослідного відділу (технічного забезпечення 

засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління (розвитку 



військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника 

ТКАЧЕНКА Андрія Леонідовича; 

71. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації капітана 

ЗІНЧЕНКО Ірина Анатоліївни та капітана ТІТАРЕНКА Андрія 

Володимировича; 

72. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ НАУМЕНКА Миколи Івановича; 

73. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУМОГИЛЕВИЧА Дмитра Ісаковича 

та працівника ЗСУ ПРАВИЛИ Валерія Володимировича; 

74. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ ІЛЬЇНОВА Михайла Дмитровича; 

75. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЯВІСИ Валерія Сергійовича та 

працівника ЗСУ ЛИТВИНА Костянтина Івановича; 

76. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ ТАТАРІНОВА Анатолія 

Сергійовича; 

77. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПОМІНА Анатолія Григоровича; 

78. Викладача вищого навчального закладу кафедри телекомунікаційних 

систем та мереж факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУ 

ПИЛИПЕНКА Михайла Григоровича; 

79. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЗАСТЕЛИ Германа Ігоровича та 

працівника ЗСУ ТОЛСТИХ Василя Анатолійовича; 

80. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКОГО Ярослава 

Михайловича; 

81. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ОСТАПУКА 

Олександра Івановича; 

82. Професора кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язкуБАБЕНКА 

Володимира Павловича; 

83. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку працівника ЗСУ САМОЙЛОВА Ігоря 

Володимировича та працівника ЗСУ ЯКОВЛЄВА Сергія Володимировича; 

84. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спортуНЕКРАСОВА Андрія Дмитровича; 



85. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОНДАРЕНКА Леоніда Олександровича; 

86. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ РУДЕНКА Володимира Івановича;  

87. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ПЛУГОВОЇ Ольги Богданівни; 

88. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівник ЗСУ МІНОЧКІНА Анатолія Івановича; 

89. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ЧЕНЧЕНКА Віктора Анатолійович; 

90. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ОЧІЧЕНКА Романа Анатолійовича та 

працівника ЗСУ НОВИЦЬКОГО Дмитра Владиславовича; 

91. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ РАДЧЕНКА Миколи Миколайовича; 

92. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОВДИ Владислава Едуардовича; 

93. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ КАРПЕНКА Андрія Олександровича; 

94. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації працівник ЗСУ МУСІЄНКА Володимира 

Анатолійовича; 

95. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 



наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ТКАЧА 

Володимира Олександровича; 

96. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ХОРОШКА Володимира Олексійовича та 

працівника ЗСУ РОМАНОВА Олександра Іванович; 

97. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Тетяни Василівни; 

98. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ГЕТЬМАН 

Алевтини Вячеславівни; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ САМЕЛЮК 

Олександри Сергіївни; 

100. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ КРЕДЕНЦЕРА Бориса Петровича; 

101. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівник ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксани Вікторівни. 

 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого рекомендує начальнику інституту призначити на посаду:  

1. Начальника кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем полковника КУЗАВКОВА Василя Вікторовича; 

2. Заступника начальника кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем підполковника КЛІМОВИЧА Сергія 

Олеговича; 

3. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ШТАНЕНКА Сергія 

Станіславовича; 

4. Начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем полковника  ГУРЖІЯ Павла Миколайовича; 



5. Заступника начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем полковника ГУРСЬКОГО Тараса 

Григоровича; 

6. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем полковника ЖУК Олесю Геннадіївну; 

7. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем полковника ПАЛІВОДУ Валерія Станіславовича; 

8. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ЧУМАКА Володимира 

Костянтиновича; 

9. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора ПОГРЕБНЯК Людмилу Михайлівну; 

10. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем підполковника ОСМАНОВА Руслана 

Нарімановича; 

11. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ВИСОЦЬКУ Тетяну 

Миколаївну; 

12. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ПАНТАСЯ Сергія 

Олеговича; 

13. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем підполковника ЧУЙКА Віталія 

Вікторовича; 

14. Старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем майора КОЛОДІЙЧУКА Леоніда 

Вікторовича; 

15. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем майора ЄРМАЧЕНКОВА Андрія 

Володимировича; 

16. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем майора ХОМЕНКА Павла 

Володимировича; 

17. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем капітана ПОЛЯКА Іллю Євгенійовича; 

18. Викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем майора САВЧУКА Максима 

Васильовича; 

19. Начальника кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем полковника 

ЖУКА Олександра Володимировича; 

20. Старшого викладача кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах факультету телекомунікаційних 

систем підполковника АРТЮХА Сергія Григоровича; 



21. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем старшого 

лейтенанта ЦЬОПКО Інну Едуардівну; 

22. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій капітана МЯГКИХ Геннадія Геннадійовича; 

23. Старшого викладача кафедри автоматизованих систем управління 

факультету інформаційних технологій підполковника ГАМАНА Олександра 

Васильовича; 

24. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора ВЛАСЕНКА 

Олександра Володимировича; 

25. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора РЕДЗЮКА Євгенія 

Володимировича; 

26. Старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій майора ФЕСЬОХУ Віталія 

Вікторовича. 

27. Викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій капітана ФАРБЕЯ Артура Руслановича; 

28. Начальника кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій підполковника ГРИЦЕНКА Костянтина 

Миколайовича; 

29. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій підполковника ЖИЛІНСЬКОГО Ігоря 

Васильовича; 

30. Начальника кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку полковника ЧЕВАРДІНА 

Владислава Євгенійовича; 

31. Професора кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку полковника МАЗУЛЕВСЬКОГО 

Олега Євгеновича; 

32. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку підполковника ХУСАІНОВА Павла 

Валентиновича; 

33. Старшого викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового 

застосування систем управління та зв’язку підполковника БАКАНОВА 

Валентина Сергійовича; 

34. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку старшого лейтенанта МАРЧУКА Олександра 

Віталійовича; 

35. Викладача кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку майора ЛУКІЯНЧУКА Анатолія Анатолійовича; 

36. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін полковника 

МАРТИНЮКА Андрія Володимировича; 



37. Старшого викладача кафедри загальновійськових дисциплін 

підполковника ШМИГОЛЯ Вячеслава Сергійовича; 

38. Викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту майора КОТОВА Володимира Валерійовича ; 

39. Заступника начальника наукового центру зв’язку та інформатизації 

підполковника ПРИСА Геннадія Петровича; 

40. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ДУМІТРАША Вячеслава Олексійовича; 

41. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ЯКОВЧУКА Олександра Вікторовича; 

42. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації майора 

КОКОШИНСЬКОГО Віталія Валерійовича; 

43. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації капітана ОСЬМАК Олену Юріївну; 

44. Начальник науково-дослідного відділу (розвитку мереж доступу та 

електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника СОВІКА Олександра Васильовича; 

45. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизаці підполковника ЛАЗУТУ Романа Романовича; 

46. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації підполковника МАКАРЧУКА Василя Івановича; 

47. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) НЦЗІ капітана БУЗАЄВУ 

Катерину Олександрівну; 

48. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ПАВЛЮКА Дмитра 

Олександровича; 

49. Начальника науково-дослідної лабораторії (розвитку мереж зв’язку 

на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного управління 



(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) НЦЗ майора ДИКОГО 

Олександра Вікторовича. 

50. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта СКЛЯРОВА 

Олексія Вікторовича; 

51. Головного наукового співробітника науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації Вчена рада інституту не рекомендує призначати майора 

ДИКОГО Олександра Вікторовича; 

52. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управліннян 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації капітана ШИШКІНА Дениса Ігоровича; 

53. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації старшого лейтенанта БОЙКО Єлизавету Сергіївну; 

54. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації старшого лейтенанта ШЕЛАРА Руслана Руслановича; 

55. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта МАРТИНЕНКО Артема 

Геворковича; 

56. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ЛУКАШЕНКА Євгенія 

Олеговича; 

57. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації капітана ДЕМ’ЯНЕНКА Андрія Дмитровича; 

58. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта РАЄВСЬКОГО Олександра 

В’ячеславовича;. 

59. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 



зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта КРАВЧЕНКА Анатолія 

Олександровича; 

60. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (апаратного 

забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації старшого лейтенанта ПАРНЮКА Ігоря Олександровича; 

61. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації капітана ТІТАРЕНКА Андрія Володимировича; 

62. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(апаратного забезпечення та програмних платформ) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта ПАНКРАТОВУ Альону 

Анатоліївну; 

63. Молодшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта 

ВІЛЬХІВСЬКОГО Дмитра Владиславовича; 

64. Молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації старшого лейтенанта 

СІВОХУ Олену Михайлівну; 

65. Начальника науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) – 

заступник начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника БОНДАРЕНКА 

Олега Євгенійовича; 

66. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника КОРОТКОВА 

Михайла Михайловича; 

67. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника СЕРГІЄНКА Андрія 

Васильовича; 

68. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника БРИГАДИРА Сергія 

Петровича; 



69. Начальника проектно-конструкторського науково-дослідного 

відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, захисту 

інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) науково-

дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковника ДРАГЛЮКА Олексія Вікторовича; 

70. Начальника науково-дослідного відділу (технічного забезпечення 

засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління (розвитку 

військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації підполковника 

ТКАЧЕНКА Андрія Леонідовича; 

71. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації капітана 

ЗІНЧЕНКО Ірину Анатоліївну; 

72. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ НАУМЕНКА Миколу 

Івановича; 

73. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУМОГИЛЕВИЧА 

Дмитра Ісаковича; 

74. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ ІЛЬЇНОВА Михайла Дмитровича. 

75. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЯВІСЮ Валерія Сергійовича; 

76. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних системпрацівника ЗСУ ТАТАРІНОВА Анатолія 

Сергійовича; 

77. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПОМІНА Анатолія Григоровича; 

78. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівник ЗСУ ПИЛИПЕНКА Михайла Григоровича; 

79. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЗАСТЕЛУ Германа Ігоровича; 

80. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКОГО Ярослава 

Михайловича; 

81. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ОСТАПУКА 

Олександра Івановича; 

82. Професора кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язкуБАБЕНКА 

Володимира Павловича; 



83. Доцента кафедри кібербезпеки факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку працівника ЗСУ САМОЙЛОВА Ігоря 

Володимировича; 

84. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спортуНЕКРАСОВА Андрія Дмитровича; 

85. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОНДАРЕНКА Леоніда Олександровича; 

86. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ РУДЕНКА Володимира Івановича;  

87. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ПЛУГОВУ Ольгу Богданівну; 

88. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівник ЗСУ МІНОЧКІНА Анатолія Івановича; 

89. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ЧЕНЧЕНКА Віктора Анатолійовича; 

90. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ОЧІЧЕНКА Романа Анатолійовича; 

91. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ РАДЧЕНКА Миколу Миколайовича; 

92. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОВДУ Владислава Едуардовича; 

93. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ КАРПЕНКА Андрія Олександровича; 

94. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 



центру зв’язку та інформатизації працівник ЗСУ МУСІЄНКА Володимира 

Анатолійовича; 

95. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ТКАЧА 

Володимира Олександровича; 

96. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ХОРОШКА Володимира Олексійовича; 

97. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Тетяну Василівну; 

98. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (супроводження 

розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки військ зв’язку) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ГЕТЬМАН Алевтину Вячеславівну; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ САМЕЛЮК 

Олександру Сергіївну; 

100. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ КРЕДЕНЦЕРА Бориса Петровича; 

101. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівник ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксану Вікторівну. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника наукового центру зв’язку та інформатизації 

полковника МАСЕСОВА М.  про стан виконання Плану наукової та науково-

технічної діяльності Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації за 2020 рік.  

 

ВИСТУПИЛИ: \ 

1. Начальник кафедри № 23 полковник СОВА О. відмітив, що 

незважаючи на достатньо велику кількість наукових праць які підготував 

колектив центру,  тільки три з них надруковані в виданнях,  які входять до 



наукометрічної бази Scopus або Web of Science, незважаючи на достатньо 

велику кількість виконаних завдань  нема жодного з них, яке відповідає 

головному призначенню наукового центру – нема що представити при 

ліцензуванні. 

2. Заступник начальника інституту полковник СІЛКО О. звернув увагу 

доповідача на відсутність взаємодії наукового центру з кафедрами інституту, 

(резултатами діяльності центу повинні мати можливість користуватися  

науково - педагогічні працівники та курсанти інституту), а також на відсутність 

представників центру серед претендентів на захист наукового ступеня. 

3. Начальник інституту генерал – майор ОСТАПЧУК В. звернув увагу 

членів Вченої ради інституту нате, що доповідач не розкрив наукову складову 

діяльності наукового центру, не відобразив можливості центру у проведенні 

дисертаційних досліджень та підготовці до захисту наукового ступеня 

науковими працівниками наукового центру, не зазначив проблемні питання та 

не в повній мірі розкрив науковий потенціал центру, а також запропонував 

заслухати начальника Наукового центру звязку та інформатизації на 

наступному засідання Вченої ради інституту з питання про стан виконання 

Плану наукової та науково-технічної діяльності Наукового центру зв’язку та 

інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації за 

2020 рік повторно з врахуванням пропзицій членів ради.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Началбнику Наукового центру зв’язку та інформатизації доповісти 

питання про стан виконання Плану наукової та науково-технічної діяльності 

Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації за 2020 рік на наступному засіданні Вченої 

ради інституту з врахуванням зауважень, які зробили члени Вченої ради. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про організацію підвищення кваліфікації науково – 

педагогічних працівників та підготовки молодих викладачів до педагогічної 

діяльності.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальникам факультетів та кафедр посилити контроль щодо 

виконання плану підвищення кваліфікації НПП кафедр та подачі звітних 

документів до навчального відділу інституту. (Термін виконання - постійно). 

2. Начальникам факультетів та кафедр своєчасно надавати до 

навчального відділу інституту пропозиції щодо внесення змін з урахуванням 

курсів підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних 

Сил України у відповідності до "Каталогу курсів професійної військової освіти 

та підвищення кваліфікації  військовослужбовців та працівників Збройних Сил 



України у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних 

підрозділах закладів вищої освіти". (Термін виконання - постійно). 

3. Начальникам факультетів та начальникам кафедр надати пропозиції 

щодо запровадження змішаної, каскадної або дистанційної форм проведення 

курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації. (Термін виконання – до 

01 квітня 2021 року).  

4. Начальникам факультетів та начальникам кафедр радіо- та 

супутникового зв’язку,  транспортних мереж, автоматизованих систем 

управління, комп’ютерних інформаційних технологій, бойового застосування 

підрозділів зв’язку та кафедри військово-гуманітарних дисциплін підготувати 

та розмістити на платформі дистанційного навчання ВІТІ матеріалів курсів 

підвищення кваліфікації. (Термін виконання – до 01 червня 2021 року).  

 

4. СЛУХАЛИ:  

1. Голова Вченої ради інституту генерал – майор В. ОСТАПЧУК 

представив клопотання кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі технічного та 

метрологічного забезпечення старшому  викладачу кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення, кандидату технічних наук БЄЛЯКОВУ Роберту 

Олеговичу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. ТВО начальника кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій Жилінський Ігор Васильович зазначив, 

що за час роботи у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут Бєляков Роберт Олегович зарекомендував себе як відданий та 

наполегливий науково-педагогічний працівник. Приймає активну участь у 

науковому житті інституту, активно залучає до цього процесу особовий склад 

кафедри та курсантів. Приймає активну участь у виконанні держбюджетних 

НДР, які виконувалися за планами Начальника зв’язку ЗС України, ВІТІ, та 

спрямовані на розвиток теорії і практики сучасних засобів зв’язку військового 

призначення. Усі завдання, які виникають у ході організації навчального 

процесу, Бєляков Р. виконує своєчасно та у повному обсязі, застосовує 

інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і завдань, що дає змогу значно 

скоротити час на їх реалізацію та підвищити якість результатів. Кваліфікований 

методист, ефективно навчає особовий склад. Активно бере участь в заходах 

спрямованих на підвищення як особистої кваліфікації,так і кваліфікації 

підлеглого особового складу. Здатний швидко розбиратися в суті питання та 

виділяти головне, наполегливо, творчо й енергійно йде до визначеної мети. 

Мислить творчо, критично, завжди прямує до пошуку сміливих, нестандартних 

рішень, всебічно їх обґрунтовує та підтримує розрахунками.  

Займається  підготовкою здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії. Виконує обов’язки секретаря Військово-наукового товариства 

курсантів факультету. Приймає активну участь у раціоналізаторській роботі 

кафедри. Лауреат Всеармійського конкурсу кращий Винахід року (2016, 2017 



рр.), а у 2019 році виконував обов’язки члена експертної ради цього конкурсу. 

У своїй науковій діяльності Бєляков Р.  показує високий рівень наукових і 

професійних навичок. При вирішенні наукових задач прагне досягти 

обґрунтованого розгляду проблеми. Здобувач досконало володіє сучасними 

методами експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий 

науково-технічний кругозір.  

Постійно вдосконалює свої знання та вміння, працює над підвищенням 

свого наукового рівня. Має 57 публікацій, з них 2 навчально-методичного 

характеру та 55 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту 

кандидатської дисертації опубліковано 28 праць, з них 2 навчально-

методичного характеру та 26 наукових, у тому числі  після захисту 4 публікації 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science. Брав участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входить до 

ОЕСР або ЕС. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою (відповідно до Загальноєвропейської рекомендації 

з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови) у 2018 році, крім того, має 

опубліковані наукові праці пов’язані з її використанням. Відповідно до 

«Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково - педагогічним 

працівникам», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.01.2016  № 13 зі змінами, старший викладач кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення факультету інформаційних технологій кандидат 

технічних наук, майор Бєляков Роберт Олегович відповідає кваліфікаційним 

вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення факультету інформаційних технологій 

підполковника Жилінського Ігоря Васильовича Вчена рада проголосувала.  Для 

проведення таємного голосування обрано лічильну комісію із 3 (трьох) осіб. 

На підставі результатів таємного голосування: 

1. Бєляков Роберт Олегович       за - 36; 

              проти - 1; 

        недійсних бюлетенів - 0.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоїти старшому викладачу кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій кандидату технічних наук, 

майору Бєлякову Роберту Олеговичу вчене звання доцента по кафедрі 

технічного та метрологічного забезпечення. 

 

 

Голова Вченої Ради інституту 

генерал-майор  В. ОСТАПЧУК 
 

Секретар Вченої Ради інституту 

працівник ЗСУ          О. БУЛГАКОВ  



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 12 

засідання Вченої ради 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут 

 

від 23 березня 2021 року щодо присвоєння вченого звання доцента 

по кафедрі технічного та метрологічного забезпечення 

Склад Вченої ради затверджено наказом від 07.11.16 №524 по ВІТІ 

Усього членів Вченої ради – 54 

Присутні на засіданні – 37 

Взяли участь у голосуванні – 37 

 

 

СЛУХАЛИ:  

1. Голова Вченої ради інституту генерал – майор В. ОСТАПЧУК 

представив клопотання кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

щодо присвоєння вченого звання доцента по кафедрі технічного та 

метрологічного забезпечення старшому  викладачу кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення, кандидату технічних наук БЄЛЯКОВУ Роберту 

Олеговичу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. ТВО начальника кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій Жилінський Ігор Васильович зазначив, 

що за час роботи у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут Бєляков Роберт Олегович зарекомендував себе як відданий та 

наполегливий науково-педагогічний працівник. Приймає активну участь у 

науковому житті інституту, активно залучає до цього процесу особовий склад 

кафедри та курсантів. Приймає активну участь у виконанні держбюджетних 

НДР, які виконувалися за планами Начальника зв’язку ЗС України, ВІТІ, та 

спрямовані на розвиток теорії і практики сучасних засобів зв’язку військового 

призначення. Усі завдання, які виникають у ході організації навчального 

процесу, Бєляков Р. виконує своєчасно та у повному обсязі, застосовує 

інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і завдань, що дає змогу значно 

скоротити час на їх реалізацію та підвищити якість результатів. Кваліфікований 

методист, ефективно навчає особовий склад. Активно бере участь в заходах 

спрямованих на підвищення як особистої кваліфікації,так і кваліфікації 

підлеглого особового складу. Здатний швидко розбиратися в суті питання та 

виділяти головне, наполегливо, творчо й енергійно йде до визначеної мети. 

Мислить творчо, критично, завжди прямує до пошуку сміливих, нестандартних 

рішень, всебічно їх обґрунтовує та підтримує розрахунками.  

Займається  підготовкою здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії. Виконує обов’язки секретаря Військово-наукового товариства 

курсантів факультету. Приймає активну участь у раціоналізаторській роботі 

кафедри. Лауреат Всеармійського конкурсу кращий Винахід року (2016, 2017 



рр.), а у 2019 році виконував обов’язки члена експертної ради цього конкурсу. 

У своїй науковій діяльності Бєляков Р.  показує високий рівень наукових і 

професійних навичок. При вирішенні наукових задач прагне досягти 

обґрунтованого розгляду проблеми. Здобувач досконало володіє сучасними 

методами експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий 

науково-технічний кругозір.  

Постійно вдосконалює свої знання та вміння, працює над підвищенням 

свого наукового рівня. Має 57 публікацій, з них 2 навчально-методичного 

характеру та 55 наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у 

вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту 

кандидатської дисертації опубліковано 28 праць, з них 2 навчально-

методичного характеру та 26 наукових, у тому числі  після захисту 4 публікації 

у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web 

of Science. Брав участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входить до 

ОЕСР або ЕС. Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою (відповідно до Загальноєвропейської рекомендації 

з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови) у 2018 році, крім того, має 

опубліковані наукові праці пов’язані з її використанням. Відповідно до 

«Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково - педагогічним 

працівникам», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

14.01.2016  № 13 зі змінами, старший викладач кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення факультету інформаційних технологій кандидат 

технічних наук, майор Бєляков Роберт Олегович відповідає кваліфікаційним 

вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення факультету інформаційних технологій 

підполковника Жилінського Ігоря Васильовича Вчена рада проголосувала.  Для 

проведення таємного голосування обрано лічильну комісію із 3 (трьох) осіб. 

На підставі результатів таємного голосування: 

1. Бєляков Роберт Олегович       за - 36; 

              проти - 1; 

        недійсних бюлетенів - 0.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Присвоїти старшому викладачу кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій кандидату технічних наук, 

майору Бєлякову Роберту Олеговичу вчене звання доцента по кафедрі 

технічного та метрологічного забезпечення. 

 

Голова Вченої Ради інституту 

генерал-майор  В. ОСТАПЧУК 
 

Секретар Вченої Ради інституту 

працівник ЗСУ          О. БУЛГАКОВ 

 


