
ПРОТОКОЛ № 14 

засідання Вченої ради інституту 

29 червня2022року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 45 осіб згідно реєстраційного листа 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про Зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація старшого робочої групи, 

начальника відділу персоналу та стройового).  
2. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземної  мови  

заступнику завідувача кафедри працівнику ЗСУ ДОВГАНЕЦЬ Вікторії Ігорівні. 

(Інформація завідувача кафедри іноземних  мов). 
3. Про Положення про рекомендований порядок роботи 

уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції під час вступної компанії 2022 року. (Інформація заступника 

начальника інституту з морально - психологічного забезпечення). 
4. Про висновки кафедр щодо кандидатів на зарахування до 

докторантури та визначення наукового консультанта докторанту 2022 року 

вступу. (Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи). 
5. Про зміну назви Збірника наукових праць інституту. (Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи). 
6. Про кандидатів на отримання заохочувальних стипендій Верховної 

ради України, Президента України, Героїв ВВВ 1941-1945 років та стипендії 

імені Грушевського М.С. (Інформація начальників факультетів № 1,2,3). 
7. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальника 

факультету № 2). 
 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію старшого робочої групи начальника кафедри № 21 

полковника СОВИ О. про зміни до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни до Статуту представити на розгляд вищому колегіальному 

органу громадського самоврядування інституту. 

 

 

 



2. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал - майора 

ОСТАПЧУКА В. про представлення ДОВГАНЕЦЬ Вікторії Ігорівни до 

присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов. 

Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри іноземних мов заступника начальника 

кафедри іноземних мов, кандидата педагогічних наук ДОВГАНЕЦЬ Вікторії 

Ігорівни. 

ВИСТУПИЛИ: 1. Завідувач  кафедри іноземних мов працівник ЗСУ 

ХРАБАН Тетяна Євгеніївна зазначила, що за час роботи у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ДОВГАНЕЦЬ 

Вікторія Ігорівна зарекомендувала себе в якості сумлінного науково-

педагогічного працівника, який приймає активну участь у науково-методичній 

та організаційній роботі кафедри.  

Усі завдання, які виникають у ході організації навчального процесу, 

ДОВГАНЕЦЬ Вікторія Ігорівна 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. 

ДОВГАНЕЦЬ Вікторія Ігорівна активно бере участь в заходах 

спрямованих на підвищення особистої кваліфікації. Набуті сучасні знання та 

вміння у професійній галузі імплементує у навчальний процес, що забезпечує 

покращення іншомовної компетенції курсантів та ад’юнктів інституту.  

У своїй науковій діяльності ДОВГАНЕЦЬ Вікторія Ігорівна 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. 

У 1997 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за 

спеціальністю «Мова і література (іноземна мова)» та отримала кваліфікацію 

вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. Диплом АКІ №97004635від 

14 червня 1997 року 

Кандидат педагогічних наук (13.00.09 – теорія навчання) з 2014 року. 

Захист дисертації на тему «Формування пізнавальної самостійності студентів 

немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземних мов» відбувся 26 

березня 2014 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у 

Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира 

Гнатюка. Диплом ДК №022594. 

Загальний науково-педагогічний стаж у вищій школі на 2022 рік складає 

17 років 8 місяці. 

Має 48 публікацій, із них 7 навчально-методичного характеру та 41 

наукових, а саме – 12 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях та 29 публікацій апробаційного 

характеру. 



Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 13 праць, із них 4 

навчально-методичного характеру та 9 наукових, а саме – 3 наукові праці, 

опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, у 

т.ч. 1 публікація у періодичному виданні, яке включено до наукометричної 

бази Web of Science.  

Після захисту дисертації брала участь у 15 вебінарах та конференціях. За 

результатами конференцій опубліковані тези.  

З 12 по 21 жовтня 2021 року пройшла стажування у Болгарії, м. Шумен, 

“English Teaching Faculty Development Workshop”.   

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, заступник начальника кафедри 

іноземної мови, кандидат педагогічних наук ДОВГАНЕЦЬ Вікторія Ігорівна 

відповідає кваліфікаційним вимогам щодо присвоєння вченого звання доцента. 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію із  

3 (трьох) осіб 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На підставі результатів таємного голосування (за - 44, проти - 0, 

недійсних бюлетенів - 1), присвоїти вчене звання доцент кафедри іноземних 

мов ДОВГАНЕЦЬ Вікторії Ігорівні. 

2. Рекомендувати начальнику інституту представити рішення Вченої 

ради інституту на розгляд атестаційної  колегії МОН України. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з морально-

психологічного забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О. щодо 

Положення про рекомендований порядок роботі уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції під час 

вступної компанії 2022 року.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про рекомендований порядок роботі уповноваженого 

підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції 

під час вступної компанії 2022 року затвердити. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про висновки кафедри № 21 щодо кандидата на 

зарахування до докторантури інституту та визначення наукового консультанта 

докторанту 2022 року вступу.  

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчання в докторантурі старшого викладача кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення кандидата технічних наук, доцента 

підполковника БЕЛЯКОВА Роберта Олеговича вважати доцільним; 

2. Порушити клопотання перед Міністром Оборони України щодо 

зарахування до докторантури старшого викладача кафедри технічного та 

метрологічного забезпечення кандидата технічних наук, доцента 

підполковника БЕЛЯКОВА Роберта Олеговича. 

3. Рекомендувати начальнику інституту після зарахування  старшого 

викладача кафедри технічного та метрологічного забезпечення кандидата 

технічних наук, доцента підполковника БЕЛЯКОВА Роберта Олеговича до 

докторантури призначити йому наукових консультантів:  

доктора технічних наук, доцента полковника СОВУ Олега 

Ярославовича;  

доктора технічних наук, професора працівника ЗСУ РОМАНЮКА 

Валерія Антоновича. 

 

 

5. СЛУХАЛИ 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про зміну назви Збірника наукових праць 

інституту.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Зміну Збірника наукових праць інституту згідно доповіді  заступника 

начальника інституту з наукової роботи ухвалити. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету полковника РИБКИ Е про 

кандидата на отримання стипендії Президента України курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата  ЦВІРКУН Тетяну Василівну.   

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 РИБКИ Е про кандидата на 

отримання стипендії Верховної ради України, Вчена рада інституту 

встановила, що курсант факультету “Телекомунікаційних систем” солдат 

ЦВІРКУН Тетяна Василівна являє собою взірець дисциплінованості, 

відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 



Начальник факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ЦВІРКУН Тетяни Василівни 

кандидатом на отримання стипендії Президента України.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ЦВІРКУН Тетяну Василівну  

кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

2). Інформацію начальника факультету полковника РИБКИ Е про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України курсанта 

факультету “Телекомунікаційних систем” солдата  ДУНЧЕКОВА Єгора 

Сергійовича.   

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 РИБКИ Е про кандидата на 

отримання стипендії Верховної ради України, Вчена рада інституту 

встановила, що курсант факультету “Телекомунікаційних систем” солдат 

ДУНЧЕКОВ Єгор Сергійович являє собою взірець дисциплінованості, 

відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Начальник факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ДУНЧЕКОВА Єгора 

Сергійовича кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ДУНЧЕКОВА Єгора Сергійовича 

кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 
 

 3). Інформацію начальника факультету полковника РИБКИ Е. про 

кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років курсанта факультету “Телекомунікаційних систем” солдата  

ПОЛЮХОВИЧ  Валентину Василівну. 

 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 начальника факультету полковника РИБКИ Е. про  

Кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років, Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдат  ПОЛЮХОВИЧ  Валентина Василівна  



являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та 

участі в усіх заходах інституту. 

 Начальник факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ПОЛЮХОВИЧ  Валентини 

Василівни кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої 

Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ПОЛЮХОВИЧ  Валентину Василівну 

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

 

4). Інформацію ТВО начальника факультету “Інформаційних 

технологій” полковника ГРИЦЕНКА К. про кандидата на отримання стипендії 

імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО курсанта факультету “Інформаційних 

технологій” солдата   СОРОКОТЯГУ Михайла В’ячеславовича. 

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 ТВО начальника факультету “Інформаційних технологій” 

полковника ГРИЦЕНКА К. про кандидата на отримання стипендії імені М.С. 

ГРУШЕВСЬКОГО, Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету 

“Інформаційних технологій” солдат  СОРОКОТЯГА Михайло В’ячеславович 

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 СОРОКОТЯГИ М. кандидатом 

на отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата СОРОКОТЯГУ Михайла В’ячеславовича 

кандидатом на отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО. 

 

5). Інформацію ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. 

про кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років курсанта факультету “Інформаційних технологій” солдата 

ПОВЕЛИЦЮ Жанну Сергіївну .   

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 ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. про 

кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років, Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету 

“Інформаційних технологій” солдат ПОВЕЛИЦЯ Жанна Сергіївна  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 ПОВЕЛИЦИ Жанни Сергіївни 

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата ПОВЕЛИЦЮ Жанну Сергіївну  

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

 

6). Інформацію ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. 

про кандидата на отримання стипендії Верховної ради України курсанта 

факультету “Інформаційних технологій” солдата ДОЛГУШИНА Віталія 

Вадимовича.   

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 ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України, Вчена рада 

інституту встановила, що курсант факультету “Інформаційних технологій” 

солдат ДОЛГУШИН Віталій Вадимович  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 ДОЛГУШИНА Віталія 

Вадимовича кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата ДОЛГУШИНА Віталія Вадимовича 

кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

 

7). Інформацію ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. 

про кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років курсанта факультету “Інформаційних технологій” солдата 

ВОЗНОГО Володимира Сергійовича.   

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 ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. про 

кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років, Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету 

“Інформаційних технологій” солдат ВОЗНИЙ Володимир Сергійович 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 ВОЗНОГО Володимира 

Сергійовича кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої 

Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата ВОЗНОГО Володимира Сергійовича 

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

8). Інформацію ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України курсанта 

факультету “Інформаційних технологій” солдата  ЦИМБАЛЮКА Максима 

Віталійовича.   

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 ТВО начальника факультету полковника ГРИЦЕНКА К. про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України, Вчена рада 

інституту встановила, що курсант факультету “Інформаційних технологій” 

солдат ЦИМБАЛЮК Максим Віталійович 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 ЦИМБАЛЮКА Максима 

Віталійовича кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 
  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата ЦИМБАЛЮКА Максима Віталійовича 

кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

 

9). Інформацію заступника начальника факультету з навчальної та 

наукової роботи підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання 

стипендії Верховної ради України курсанта факультету “Бойового застосування 

систем управління та зв’язку” солдата  ГРЕБЕНЮК Єлизавету Олександрівну.   

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 заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи 

підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання стипендії Верховної 

ради України, Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету 

“Бойового застосування систем управління та зв’язку”  солдат ГРЕБЕНЮК 

Єлизавета Олександрівна являє собою взірець дисциплінованості, відношення 

до навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Начальник факультету “Бойового застосування систем управління та 

зв’язку” клопоче перед Вченою радою інституту про висунення солдата  

ГРЕБЕНЮК Єлизавети Олександрівни кандидатом на отримання стипендії 

Верховної ради України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Бойового застосування систем управління та зв’язку” солдата ГРЕБЕНЮК 

Єлизавету Олександрівну кандидатом на отримання стипендії Верховної ради 

України. 

 

10). Інформацію заступника начальника факультету з навчальної та 

наукової роботи підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання 

стипендії Президента України курсанта факультету “Бойового застосування 

систем управління та зв’язку” солдата ВАСИЛЕНКА Вадима Сергійовича.  

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  заступника начальника факультету з навчальної та наукової 

роботи підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання стипендії 

Президента України, Вчена рада інституту встановила, що курсант 

ВАСИЛЕНКО Вадим Сергійович факультету “Бойового застосування систем 

управління та зв’язку” являє собою взірець дисциплінованості, відношення до 

навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Начальник факультету “Бойового застосування систем управління та 

зв’язку” клопоче перед Вченою радою інституту про висунення солдата 

ВАСИЛЕНКА Вадима Сергійовича кандидатом на отримання стипендії 

Президента України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Бойового застосування систем управління та зв’язку” солдата ВАСИЛЕНКА 

Вадима Сергійовича кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

11). Інформацію заступника начальника факультету з навчальної та 

наукової роботи підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання 

стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років курсанта 

факультету “Бойового застосування систем управління та зв’язку” солдата 

ВОЛОЩУКА Антона Вікторовича.   

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 заступника начальника факультету з навчальної та наукової роботи 

підполковника КУЗЮРИ С. про кандидата на отримання стипендії імені героїв 

Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років, Вчена рада інституту встановила, 

що курсант факультету “Бойового застосування систем управління та зв’язку” 

солдат ВОЛОЩУК Антон Вікторович являє собою взірець дисциплінованості, 

відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Начальник факультету “Бойового застосування систем управління та 

зв’язку” клопоче перед Вченою радою інституту про висунення солдата 

ВОЛОЩУКА Антона Вікторовича кандидатом на отримання стипендії імені 

героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Бойового застосування систем управління та зв’язку” солдата ВОЛОЩУКА 

Антона Вікторовича кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої 

Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 
 

 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО начальника факультету “Інформаційних технологій” 

полковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 1-го курсу 

факультету “Інформаційних технологій”  солдата БОНДАРЕНКА Кирила 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету “Інформаційних 

технологій” полковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що 

курсант БОНДАРЕНКО Кирило Володимирович у другому семестрі отримав 

незадовільні оцінки за іспити більше ніж з двох  дисциплін.  

Начальник факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта    

1 - го курсу факультету “Інформаційних технологій” солдата БОНДАРЕНКА 

Кирила Володимировича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

БОНДАРЕНКА Кирила Володимировича за академічну неуспішність. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор           В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                   О. БУЛГАКОВ 

 

 

 



 


