
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Вченої ради інституту 

06 червня 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 39 осіб згідно реєстраційного листа 
 

Порядок денний  

1. Про стан освітньої та виховної діяльності Військового коледжу 

сержантського складу станом на 01 липня 2021 року. (Доповідь начальника 

Військового коледжу сержантського складу). 

2. Про результати військового стажування курсантів 4 курсу. Завдання 

щодо покращення організації та проведення військового стажування у 

наступному навчальному році. (Доповідь начальника  факультету № 3). 

3. Про організаційно-штатні зміни в інституті на 2021/2022  

навчальний рік. (Інформація заступника начальника інституту). 

4. Про висновки кафедри щодо кандидата на зарахування до 

докторантури та визначення наукового консультанта докторанту 2021 року 

вступу. (Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи).  

5. Про організацію проведення попередньої експертизи 

дисертаційного дослідження майора СОЛОДОВНИКА В. (Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи). 

6. Про відбір кращих випускників інституту 2021 року для 

подальшого їх вступу в ад’юнктуру. (Інформація заступника начальника 

інституту з наукової роботи).  

7. Про роботу колективу Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського  “Досвід застосування військових частин 

(підрозділів Збройних Сил України) у період незалежності нашої держави” 

щодо подання ії на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 

в 2021 році. (Інформація начальника кафедри № 1). 

8. Про доцільність видання навчально-методичних посібників 

"Актуальні проблемні питання фізики, як фундаментальної і світоглядної 

науки" та "Посібник з фізики. Частина І". (Інформація заступника начальника 

інституту з навчальної роботи). 

9. Про відповідність наукового ступеня профілю діяльності 

військовослужбовця для виплати доплати за науковий ступень. (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

10. Про "Положення щодо порядку оцінки наукової діяльності 

наукових працівників Наукового центру зв'язку та інформатизації". (Інформація  

начальника Наукового центру зв'язку та інформатизації). 



11. 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).   

12. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів №  1,2). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1 Доповідь ТВО начальника Військового коледжу сержантського складу 

підполковника БУРМАКА Ю. про стан освітньої та виховної діяльності 

Військового коледжу сержантського складу станом на 01 липня 2021 року в 

режимі відеоконференції. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Підготувати документи для проведення акредитації освітньо –

професійних програм за освітньо – професійним ступенем фаховий молодший 

бакалавр (Відповідальний за виконання -  начальник коледжу. Термін 

виконання – до 01.03.2022). 

2. Відпрацювати заяву до Державної служби якості освіти України щодо 

проведення акредитації освітньо – професійних програм за освітньо – 

професійним ступенем фаховий молодший бакалавр. (Відповідальний за 

виконання -  начальник коледжу. Термін виконання – до 01.12.2021). 

3. Скласти план підготовки необхідних для проведення акредитації 

документів від коледжу та інституту. (Відповідальний за виконання -  

начальник коледжу. Термін виконання – до 15.08.2021). 

4. Впроваджувати в навчальний процес досвід бойової та повсякденної 

діяльності підрозділів зв’язку ЗСУ які виконують бойові завдання на сході 

України. (Відповідальний за виконання - начальник коледжу. Термін виконання 

– постійно). 

5. Поліпшувати матеріально-технічну базу коледжу та створювати 

належні умови для підготовки висококваліфікованих зв’язківців, здатних 

впроваджувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології. 

(Відповідальний за виконання – начальник коледжу. Термін виконання – 

постійно). 

6. Продовжувати оновлення навчальної літератури бібліотечного фонду 

коледжу та забезпечити коледж спеціалізованими періодичними виданнями, які 

використовуються в навчальному процесі. (Відповідальні за виконання - 

заступник начальника інституту з навчальної роботи, начальник коледжу. 

Термін виконання - до 1 січня 2022 року). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника  факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про результати військового стажування курсантів 4-ого 

курсу. Завдання щодо покращення організації та проведення військового 



стажування у наступному навчальному році. Тези доповіді додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1 Керівникам стажування під час проведення військового  стажування 

звернути увагу командирів військових частин на недопущенність формальності 

при складанні відгуків про підсумки військового стажування з боку керівників 

стажування від військової частини. (Термін виконання – під час проведення 

військового стажування). 

2. Керівникам стажування особливу увагу звертати на складання 

курсантами особистого плану роботи у відповідності з програмою стажування 

та його виконання. (Термін виконання – під час проведення військового 

стажування). 

3. Керівникам стажування особливу увагу звертати на побутові умови в 

яких розміщені курсанти. (Термін виконання – під час проведення військового 

стажування). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про організаційно-штатні зміни в інституті на 2021/2022  

навчальний рік. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про організаційно-штатні зміни в інституті на 2021/2022  

навчальний рік прийняти до відома.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про висновки кафедри щодо кандидата на 

зарахування до докторантури та визначення наукового консультанта 

докторанту 2021 року вступу. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

зарахування до докторантури інституту підполковника ШТАНЕНКА Сергія 

Станіславовича; 

2. Рекомендувати начальнику інституту призначити підполковнику 

ШТАНЕНКО С., після його зарахування до докторантури, наукового 

консультанта доктора технічних наук, професора працівника ЗСУ 

САМОХВАЛОВА Юрія Яковлевича. 

 

 



5. СЛУХАЛИ:  

 1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про організацію проведення попередньої 

експертизи дисертаційного дослідження майора СОЛОДОВНИКА В. Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту визначити кафедру 

Телекомунікаційних систем та мереж як структурний підрозділ де повинна 

проводитися експертиза дисертаційного дослідження майора СОЛОДОВНИКА 

В’ячеслава Ігоровича; 

2. Рекомендувати начальнику інституту рецензентами для підготовки 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертаційного дослідження майора СОЛОДОВНИКА В’ячеслава Ігоровича 

призначити: 

доктора технічних наук, доцента полковника КУЗАВКОВА Василя 

Вікторовича; 

кандидата технічних наук, доцента полковника ГУРСЬКОГО Тараса 

Григоровича.  

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про відбір кращих випускників інституту 2021 

року для подальшого їх вступу в ад’юнктуру. Тези інформації додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Затвердити списки відібраних науково - педагогічними 

працівниками  інституту кращих випускників інституту 2021 року (всього 

двадцять чотири), яким рекомендовано Вченою радою інституту у  подальшому 

вступ до ад’юнктури інституту. 

2. Начальнику науково-організаційного відділу, начальникам 

факультетів відслідковувати просування по службі даних курсантів і в 2023 

році клопотати перед командирами частин, в яких проходитимуть службу дані 

курсанти, про їх участь у вступних випробуваннях до ад’юнктури  інституту. 

3. У 2022 році розгляд питання про  відбір кращих випускників 

інституту 2022 року для подальшого їх вступу в ад’юнктуру перенести на 

травень місяць. (Відповідальний за виконання - начальник науково-

організаційного відділу). 

4. Начальнику відділу персоналу та стройового включити рішення 

Вченої ради інституту до особових справ відібраних курсантів випускників 

2021 року. 

 

 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри Загальновійськових дисциплін 

полковника ПАЛЕНКА О. про роботу колективу Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського “Досвід застосування військових 

частин (підрозділів Збройних Сил України) у період незалежності нашої 

держави” щодо подання ії на здобуття Державної премії України в галузі науки 

і техніки в 2021 році.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Подання роботи колективу Національного університету оборони 

України імені Івана Черняховського “Досвід застосування військових частин 

(підрозділів Збройних Сил України) у період незалежності нашої держави” на 

здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки в 2021 році 

підтримати.  

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про доцільність видання навчально-методичних  

посібників "Актуальні проблемні питання фізики, як фундаментальної і 

світоглядної науки" та "Посібник з фізики. Частина І".  Тези інформації 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчально-методичного  посібника "Актуальні проблемні 

питання фізики, як фундаментальної і світоглядної науки" вважати доцільним. 

2. Видання навчально-методичного  посібника "Посібник з фізики. 

Частина І" вважати доцільним. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. та начальника фінансово - економічної служби майора 

ЧЕРЕШНЕВОГО О. про відповідність наукового ступіня (вченого звання) 

профілю діяльності військовослужбовця для виплати доплати за науковий 

ступінь. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Науковий ступінь ТВО начальника кафедри Військової підготовки, 

кандидата наук з державного управління полковника ЖИВИЛО Є. відповідає 

профілю його діяльності на кафедрі. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 1. Інформацію ТВО начальника Наукового центру зв'язку та 

інформатизації підполковника ПРИСА Г. про "Положення щодо порядку 



оцінки наукової діяльності наукових працівників Наукового центру зв'язку та 

інформатизації".  

 

ВИСТУПИЛИ:  

 1. Начальник інституту генерал - майор В. ОСТАПЧУК запропонував 

розмістити  проект "Положення щодо порядку оцінки наукової діяльності 

наукових працівників Наукового центру зв'язку та інформатизації" та проект 

"Положення про Науковий центр зв'язку та інформатизації" на сайті інституту з 

вільним доступом, а також  більш критично підходити до оцінки того чи іншого  

продукту діяльності в балах. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 1. Заступнику начальника інституту з навчальної роботи  розмістити  

проект "Положення щодо порядку оцінки наукової діяльності наукових 

працівників Наукового центру зв'язку та інформатизації" та проект "Положення 

про Науковий центр зв'язку та інформатизації" на сайті інституту з визначенням 

терміну представлення пропозицій щодо удосконалення їх змісту до 15 серпня 

2021 року. 

  2.  Заступнику начальника інституту з наукової роботи створити робочу 

групу для доопрацювання проекту "Положення щодо порядку оцінки наукової 

діяльності наукових працівників Наукового центру зв'язку та інформатизації" та 

проекту "Положення про Науковий центр зв'язку та інформатизації" з 

врахуванням матеріалів представлених ТВО начальника НЦЗІ та пропозицій 

отриманих з сайту. (Термін доопрацювання - до 01 вересня 2021 року). 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету полковника РИБКИ Є. про 

кандидата на отримання стипендії Президента України 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 ТВО 

начальника факультету  полковника РИБКИ Є. про кандидата на отримання 

стипендії Президента України, 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. 

Командування факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ПОЛЮХОВИЧ Валентини 

Василівни кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ПОЛЮХОВИЧ Валентину Василівну 

кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

2). Інформацію  начальника факультету полковника РИБКИ Є. про 

кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-

1945 років курсанта факультету “Телекомунікаційних систем” старшого 

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 Є. про кандидата на отримання 

стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років, Вчена рада 

інституту встановила, що курсант факультету “Телекомунікаційних систем” 

старший солдат ЦВІРКУН Тетяна Василівна являє собою взірець 

дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах 

інституту. 

Командування факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення старшого солдата ЦВІРКУН Тетяни 

Василівни кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної 

Війни 1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” старшого солдата ЦВІРКУН Тетяну Василівну 

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

 

3). Інформацію начальника факультету полковника РИБКИ Є. про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем”  солдата  ДУДКУ  Анну 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  

начальника факультету полковника РИБКИ Є. про кандидата на отримання 

стипендії Верховної ради України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Телекомунікаційних систем” солдат ДУДКА  Анна 

Сергіївна являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 



Командування факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ДУДКИ  Анни Сергіївни  

кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ДУДКУ  Анну Сергіївну кандидатом на 

отримання стипендії Верховної ради України. 

 

4). Інформацію  начальника факультету полковника РИБКИ Є. про 

кандидата на отримання стипендії Верховної ради України курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата  ПРОСКУРІНУ Марію Михайлівну.   

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 Є. про кандидата на отримання 

стипендії Верховної ради України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Телекомунікаційних систем” солдат ПРОСКУРІНА Марія 

Михайлівна являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Командування факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ПРОСКУРІНОЇ Маріи 

Михайлівни  кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” солдата ПРОСКУРІНУ Марію Михайлівну  

кандидатом на отримання стипендії Верховної ради України. 

 

5). Інформацію начальника факультету полковника ОЛЕКСЕНКА В. про 

кандидата на отримання стипендії Президента України курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата Турчак Ольгу Русланівну. 

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 ОЛЕКСЕНКА В. про кандидата на 

отримання стипендії Президента України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Інформаційних технологій” солдат Турчак Ольга 

Русланівна являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 



Командування факультету “Інформаційних технологій” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата Турчак Ольги Русланівни 

кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій”” солдата Турчак Ольгу Русланівну кандидатом на 

отримання стипендії Президента України. 

 

6). Інформацію  начальника факультету полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про кандидата на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років курсанта факультету “Інформаційних технологій” солдата 

Зубик Катерину 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 

начальника факультету полковника ОЛЕКСЕНКА В. про кандидата на 

отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років, 

Вчена рада інституту встановила, що курсант факультету “Інформаційних 

технологій” солдат Зубик Катерина Сергіївна являє собою взірець 

дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах 

інституту. 

Командування факультету “Інформаційних технологій” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата Зубик Катерини Сергіївни 

кандидатом на отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 

1941-1945 років. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Інформаційних технологій” солдата Зубик Катерину Сергіївну кандидатом на 

отримання стипендії імені героїв Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 

 

7). Інформацію  начальника факультету полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на отримання стипендії Верховної ради 

України курсанта факультету “Бойового застосування систем управління та 

зв’язку” солдата  САВЧУКА Владислава Андрійовича.   

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 ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на 

отримання стипендії Верховної ради України, Вчена рада інституту встановила, 



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

солдат САВЧУК Владислав Андрійович являє собою взірець 

дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах 

інституту. 

Командування факультету “Бойового застосування систем управління та 

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

САВЧУКА Владислава Андрійовича.  кандидатом на отримання стипендії 

Верховної ради України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

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

Владислава Андрійовича кандидатом на отримання стипендії Верховної ради 

України. 

 

8). Інформацію  начальника факультету полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на отримання стипендії імені героїв 

Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років курсанта факультету “Бойового 

застосування систем управління та зв’язку” солдата БУГАЯ Олександра 

Анатолійовича.   

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 ПОНОМАРЬОВА О. 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 БУГАЙ Олександр 

Анатолійович являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Командування факультету “Бойового застосування систем управління та 

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

Олександра Анатолійовича 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 БУГАЯ 

Олександра Анатолійовича кандидатом на отримання стипендії імені героїв 

Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років. 

 

 9). 1. Інформацію  начальника факультету полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на отримання стипендії імені героїв 



Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років курсанта факультету “Бойового 

застосування систем  

управління та зв’язку” старшого солдата ЧОРНОГО Павла Руслановича.   

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 ПОНОМАРЬОВА О. 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” старщий солдат ЧОРНИЙ Павло 

Русланович являє собою взірець дисциплінованості, відношення до навчання, 

порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Командування факультету “Бойового застосування систем управління та 

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

солдата ЧОРНОГО Павла Руслановича  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” старшого солдата 

ЧОРНОГО Павла Руслановича  кандидатом на отримання стипендії імені героїв 

Великої Вітчизняної Війни 1941-1945 років.. 
 

. 

10). Інформацію начальника факультету полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на отримання стипендії імені М.С. 

ГРУШЕВСЬКОГО курсанта факультету “Бойового застосування систем 

управління та зв’язку” солдата БРАТЧИКА Олександра Валерійовича. 

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 ПОНОМАРЬОВА О. про кандидата на 

отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО, Вчена рада інституту 

встановила, що курсант факультету “Бойового застосування систем управління 

та зв’язку” солдат БРАТЧИК Олександр Валерійович являє собою взірець 

дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах 

інституту. 

Командування факультету “Бойового застосування систем управління та 

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

БРАТЧИКА Олександра Валерійовича кандидатом на отримання стипендії  

імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО. 



 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

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

Олександра Валерійовича кандидатом на отримання стипендії  імені М.С. 

ГРУШЕВСЬКОГО. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 1-го факультету старшого солдата 

АЛЕКСАНДРОВИЧА Владислава Сергійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника 

РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Владислав Сергійович відмовився від проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального 

закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 1-го факультету старшого солдата АЛЕКСАНДРОВИЧА 

Владислава Сергійовича через відмову від проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 1-го факультету старшого солдата 

АЛЕКСАНДРОВИЧА Владислава Сергійовича відповідно до пункту 3.2 наказу 

МОУ від 24.12.1997 №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту та  

пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу припинити контракт про навчання 

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем. 

 

2). Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 1-го факультету молодшого 

сержанта КОРНІЄНКА Андрія Андрійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника 

РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант КОРНІЄНКО Андрій 

Андрійович відмовився від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 1-го факультету молодшого сержанта КОРНІЄНКА Андрія 

Андрійовича через відмову від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення навчання. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 1-го факультету молодшого 

сержанта КОРНІЄНКА Андрія Андрійовича відповідно до пункту 3.2 наказу 

МОУ від 24.12.1997 №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту та  

пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу припинити контракт про навчання 

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем. 

 

3). Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про 

відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 1-го факультету солдата БУЛИЧА 

Максима Андрійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника 

РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант БУЛИЧ Максим 

Андрійович відмовився від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 2-го курсу 1-го факультету солдата БУЛИЧА Максима Андрійовича 

через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 1-го факультету солдата БУЛИЧА 

Максима Андрійовича відповідно до пункту 3.2 наказу МОУ від 24.12.1997 

№490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту та  пункту 2.15 наказу 

МОУ від 10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

військового навчального закладу припинити контракт про навчання у зв’язку із 

систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем. 

 

4). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту слухача 2-ого курсу заочної форми навчання 2-

ого факультету старшого солдата БОНДАРА Владислава Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що старший солдат 

БОНДАР Владислав Олександрович має академічну заборгованість за третій та  

четвертий навчальні семестрі. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту слухача 

2-ого курсу 2-ого факультету старшого солдата БОНДАРА Владислава 

Олександровича за академічну неуспішність. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про  

відрахування з інституту слухача 2 - ого курсу заочної форми навчання 2 - ого 

факультету старшого солдата БОНДАРА Владислава Олександровича за 

академічну неуспішність. 

 

5). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 2 - го курсу 2 – го факультету солдата 

Кравцова Михайла Юрійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що  курсант Кравцов 

Михайло Юрійович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох дисциплін 

під час складання екзаменаційної сесії за четвертий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 2 - го курсу 2 – го факультету солдата Кравцова Михайла Юрійовича 

за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про  

відрахування з інституту курсанта 2 - го курсу 2 – го факультету солдата 

Кравцова Михайла Юрійовича за академічну неуспішність. 

 

6). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата  

Балюри Дениса Петровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що  курсант Балюра Денис 

Петрович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох дисциплін під час 

складання екзаменаційної сесії за другий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата Балюри Дениса Петровича за 

академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата Балюру старшого солдата 

Дениса Петровича за академічну неуспішність. 

 

7). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА 

В. про відрахування з інституту курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата  

Зюрікова Дмитра Петровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що  курсант Зюріков 

Дмитро Петрович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох дисциплін під 

час складання екзаменаційної сесії за другий семестр.  



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата Зюрікова Дмитра Петровича за 

академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата Зюрікова Дмитра Петровича за 

академічну неуспішність. 

 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ          О. БУЛГАКОВ 



 


