
ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Вченої ради інституту 

31 травня 2022 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 45 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про ухвалення Змін до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація заступника 

начальника інституту).  

2. Про затвердження Положення про гаранта освітньої програми у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

3. Про затвердження Положення про порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація 

начальника кафедри захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережах).  

4. Про затвердження Положення про порядок підготовки до видання 

навчальної літератури та наукових публікацій у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи).  

5. Про присвоєння вченого звання доцента начальнику кафедри 

військово-гуманітарних дисциплін полковнику САЄНКУ Олександру  

Григоровичу. (Інформація заступника начальника інституту з навчальної 

роботи).  

6. Про затвердження Тимчасового стандарту вищої освіти для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та 

радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації. (Інформація 

голови робочої групи – полковника Гуржія П., начальника кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж).  

7. Про затвердження освітньо-професійних програм для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти: 

a. Про освітньо-професійну програму Комп’ютерні науки за 

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології. 

(Інформація голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної програми) – 



підполковника Нестеренка М., заступника начальника кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій); 

b. Про освітньо-професійну програму Кібербезпека за спеціальністю 

125 Кібербезпека галузі знань 12 Інформаційні технології. (Інформація голови 

робочої групи (гаранта освітньо-професійної програми) – підполковника 

Хусаїнова П., професора кафедри кібербезпеки); 

c. Про освітньо-професійну програму Інформаційні системи та 

технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі 

знань 12 Інформаційні технології. (Інформація голови робочої групи (гаранта 

освітньо-професійної програми) – підполковника Троцька О., доцента кафедри 

автоматизованих систем управління); 

d. Про освітньо-професійну програму Телекомунікації та радіотехніка за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка 

та телекомунікації. (Інформація начальника кафедри  телекомунікаційних 

систем та мереж полковника Гуржія П.).  

8. Про затвердження змін до чинних освітньо-професійних програм та 

навчальних планів підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти: 

a. Про освітньо-професійну програму Комп’ютерні науки та технології 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 

технології. (Інформація голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми)  полковника Бовди Е., начальника кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій); 

b. Про освітньо-професійну програму Кібербезпека в інформаційно- 

телекомунікаційних системах за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 

12 Інформаційні технології. (Інформація голови робочої групи (гаранта 

освітньо-професійної програми) – полковника Чевардіна В., начальника 

кафедри захисту інформації та кібербезпеки); 

c Про освітньо-професійну програму Інформаційні системи та технології 

за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 

Інформаційні технології. (Інформація голови робочої групи (гаранта освітньо-

професійної програми) – підполковника Симоненка О., старшого викладача 

кафедри автоматизованих систем управління);  

d. Про освітньо-професійну програму Телекомунікаційні системи та 

мережі за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 

Електроніка та телекомунікації. (Інформація голови робочої групи (гаранта 

освітньо-професійної програми) – полковника Гуржія П., начальника кафедри  

телекомунікаційних систем та мереж);  



f. Про освітньо-професійну програму Управління діями підрозділів 

зв’язку за спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил)  

галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 

кордону. (Інформація голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Сілка О., заступника начальника інституту з 

навчальної роботи); 

g. Про освітньо-професійну програму Спецозброєння та робототехнічні 

військові комплекси за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка галузі 

знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону. 

(Інформація голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної програми) – 

полковника Панченка І., начальника кафедри спеціальних інформаційних 

систем та робототехнічних комплексів).  

9. Про освітньо-професійні програми за спеціалізацією ”Кіберрозвідка, 

системи та комплекси спеціального призначення” за спеціальністю 255 

Озброєння та військова техніка. (Інформація  начальника кафедри № 32– 

полковника Панченка І.).  

10. Про навчальний посібник Robotiс and Autonomous Systems in the 

Combat Environment (Автоматизовані робототехнічні системи озброєнь.) 

(Інформація начальника кафедри № 5).  

11. Про кандидата на отримання заохочувальної  стипендії Президента 

України. (Інформація начальника факультету інформаційних технологій ). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО начальника інституту полковника СІЛКА О про 

зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут допрацювати. 

2. З метою доопрацювання Змін до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут створити робочу групу у 

складі:  

голова робочої групи - начальник кафедри автоматизованих систем 

управління полковник СОВА О.; 

члени робочої групи - начальник кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах полковник ЖУК О., начальник 

кафедри захисту інформації та кібербезпеки полковник Чевардін В., начальник 

відділу персоналу та стройового підполковник ЛИСЕНКО С., помічник 



начальника інституту з правової роботи – начальник юридичної служби 

старший лейтенант юстиції ЗІНЧУК К. 

3. Голові робочої групи Зміни до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут розробити до 10.06.22р. та 

погодити їх з заступниками начальника інституту, начальниками факультетів та 

кафедр. 

4.  Голові робочої групи остаточний варіант Змін до Статуту 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

представити на Вчену раду інституту до 15.06.22 р. включно. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи  

полковника СІЛКА О. щодо Положення про гаранта освітньої програми у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Положення про гаранта освітньої програми у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах полковника ЖУКА О. щодо 

Положення про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Враховуючи зміст доповіді полковника ЖУКА О. зарахувати її, як 

доповідь про зміни до положення про організацію підвищення кваліфікації 

науково - педагогічних працівників інституту та порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

2. Зміни до положення про організацію підвищення кваліфікації науково 

- педагогічних працівників інституту та порядок визнання результатів 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут  затвердити. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. щодо Положення про порядок підготовки до видання 

навчальної літератури та наукових публікацій у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.   



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про порядок підготовки до видання навчальної літератури 

та наукових публікацій у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА Віктора Миколайовича  про представлення САЄНКА 

Олександра Григоровича до присвоєння вченого звання доцента кафедри 

військово-гуманітарних дисциплін. 

Голова Вченої ради інституту генерал-майора ОСТАПЧУК Віктор 

Миколайович представив висновок кафедри щодо присвоєння вченого звання 

доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін начальнику кафедри 

військово-гуманітарних дисциплін, кандидату технічних наук САЄНКУ 

Олександру Григоровичу. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. ТВО заступника начальника інституту з навчальної роботи полковник 

ОШУРКО Віталій Миколайович зазначив, що за час роботи у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, САЄНКО 

Олександр Григорович зарекомендував себе в якості відданого та люблячого 

свою справу науково-педагогічного працівника, який приймає активну участь у 

науковому житті інституту, а також активно залучає до цього процесу особовий 

склад кафедри та курсантів.  

Приймає активну участь у виконанні держбюджетних НДР, які спрямовані 

на розвиток підготовки та підвищення кваліфікації військових фахівців. Усі 

завдання, які виникають у ході організації навчального процесу, САЄНКО 

Олександр Григорович 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.  

Приймає участь у підготовці здобувачів наукового ступеня доктора 

філософії. У своїй науковій діяльності САЄНКО Олександр Григорович 

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 науковий кругозір. Постійно вдосконалює свої 

знання та вміння, працює над підвищенням свого наукового рівня. 



Має 39 публікацій, з них 3 навчально-методичного характеру та 36 

наукових, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 14 праць, з них 3 

навчально-методичного характеру та 11 наукових, у т.ч. 1 публікація у 

періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Web of Science. 

Брав участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входять до ОЕСР 

та 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, начальник кафедри військово-

гуманітарних дисциплін, кандидат технічних наук САЄНКО Олександр 

Григорович відповідає кваліфікаційним вимогам щодо присвоєння вченого 

звання доцента. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Вчене звання доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін 

полковнику САЄНКУ Олександру Григоровичу присвоїти. 

2. Рекомендувати начальнику інституту матеріали щодо присвоєння 

полковнику САЄНКУ Олександру  Григоровичу вченого звання доцента 

представити до МОН України на затвердження. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи – полковника Гуржія П., 

начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж щодо затвердження 

Тимчасового стандарту вищої освіти для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 

17 Електроніка та телекомунікації.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Тимчасовий стандарт вищої освіти для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 

17 Електроніка та телекомунікації затвердити. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Нестеренка М., заступника начальника кафедри 



комп’ютерних інформаційних технологій щодо освітньо-професійної програми 

для другого (магістерського) рівня вищої освіти Комп’ютерні науки за 

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійну програму для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Комп’ютерні науки за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки 

галузі знань 12 Інформаційні технології затвердити. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Хусаїнова П. професора кафедри кібербезпеки 

щодо освітньо-професійної програми для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 12 

Інформаційні технології.  
  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійну програму для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Кібербезпека за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 12 

Інформаційні технології затвердити. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Троцька О., доцента кафедри автоматизованих 

систем управління щодо освітньо-професійної програми для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Інформаційні системи та технології за 

спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 

Інформаційні технології.    

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійну програму для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Інформаційні системи та технології за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

затвердити. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри  телекомунікаційних систем та 

мереж полковника Гуржія П. щодо освітньо-професійної програми для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Телекомунікації та радіотехніка за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка 

та телекомунікації.   

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійну програму для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти Телекомунікації та радіотехніка за спеціальністю 

172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації затвердити. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми)  полковника Бовди Е., начальника кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій про зміни освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Комп’ютерні науки та 

технології за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 

Інформаційні технології.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Комп’ютерні науки та технології за 

спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології 

затвердити. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

1. Інформаціі голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Чевардіна В., начальника кафедри захисту інформації 

та кібербезпеки про зміни освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Кібербезпека в 

інформаційно- телекомунікаційних системах за спеціальністю 125 Кібербезпека 

галузі знань 12 Інформаційні технології.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Кібербезпека в інформаційно- 

телекомунікаційних системах за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 

12 Інформаційні технології затвердити. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Симоненка О., старшого викладача кафедри 

автоматизованих систем управління про зміни освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Інформаційні системи та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи 

та технології галузі знань 12 Інформаційні технології.   

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Інформаційні системи та технології за 

спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 

Інформаційні технології затвердити. 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Гуржія П., начальника кафедри  телекомунікаційних 

систем та мереж про зміни освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Телекомунікаційні 

системи та мережі за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі 

знань 17 Електроніка та телекомунікації.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Телекомунікаційні системи та мережі за 

спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка 

та телекомунікації затвердити. 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Сілка О., заступника начальника інституту з 

навчальної роботи  про зміни освітньо-професійної програми підготовки 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Управління діями 

підрозділів зв’язку за спеціальністю 253 Військове управління (за видами 

збройних сил)  галузі знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека 

державного кордону.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Управління діями підрозділів зв’язку за 

спеціальністю 253 Військове управління (за видами збройних сил)  галузі знань 

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону затвердити. 

 

 

16. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Панченка І., начальника кафедри спеціальних 

інформаційних систем та робототехнічних комплексів про зміни освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Спецозброєння та робототехнічні військові комплекси за 



спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка галузі знань 25 Воєнні науки, 

національна безпека, безпека державного кордону.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни освітньо-професійної програми підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти Спецозброєння та робототехнічні військові 

комплекси за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка галузі знань 25 

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону  затвердити. 

 

 

17. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  начальника кафедри № 32– полковника Панченка І. щодо 

освітньо-професійні програми за спеціалізацією ”Кіберрозвідка, системи та 

комплекси спеціального призначення” за спеціальністю 255 Озброєння та 

військова техніка.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійні програми за спеціалізацією ”Кіберрозвідка, 

системи та комплекси спеціального призначення” за спеціальністю 255 

Озброєння та військова техніка затвердити. 

 

 

18. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  начальника факультету Інформаційних технологій 

полковника ЧЕРНЮ І. про кандидата на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України солдата УСИК Анну  Андріївну. 

Заслухавши згідно з вимогами Інструкції про порядок відбору 

кандидатів та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам 

і ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів затвердженої 

наказом Міністра оборони України від 11.02.2008 року № 40 інформацію  

начальника факультету полковника ЧЕРНІ І. про кандидата на отримання 

стипендії Кабінету Міністрів України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Інформаційних технологій”  солдат УСИК Анна  

Андріївна являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Начальник факультету “Інформаційних технологій” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата УСИК Анни Андріївни 

кандидатом на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата УСИК Анну  Андріївну кандидатом на 

отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

 

 



19. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри № 5 працівника ЗСУ ХРАБАН Т. про 

навчальний посібник Robotiс and Autonomous Systems in the Combat 

Environment (Автоматизовані робототехнічні системи озброєнь).   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника Robotiс and Autonomous Systems in the 

Combat Environment (Автоматизовані робототехнічні системи озброєнь)  

вважати  доцільним. 

 

Голова Вченої Ради інституту 

генерал-майор                                         В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої Ради інституту 

працівник ЗСУ                                              О. БУЛГАКОВ 

 

 


