
ПРОТОКОЛ № 15 

засідання Вченої ради інституту 

10 серпня 2022року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 41особа згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри Автоматизованих 

систем управління старшому викладачу кафедри  автоматизованих систем 

управління підполковнику СИМОНЕНКУ. Олександру. (Інформація 

начальника кафедри автоматизованих систем управління).  

2. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри автоматизованих 

систем управління доценту кафедри  автоматизованих систем управління 

підполковнику ТРОЦЬКУ  Олександру. (Інформація начальника кафедри 

автоматизованих систем управління).. 

3. Про присвоєння вченого звання доцента кафедри іноземних мов 

завідуючої кафедри іноземних мов працівнику ЗСУ ХРАБАН Тетяні. 

(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

4 Про: 

4.1. навчальний посібник Englsish for the army ]nfomation technology  

specialists,  

4.2. методичні рекомендації для виконання курсової роботи «Розрахунок 

довжини оптичної секції мереж синхронної цифрової ієрархії» з дисципліни 

«Телекомунікаційні системи передачі» для курсантів спеціальності 172 

«Телекомунікації та радіотехніка»  

4.3.  практикуму «Налаштування VoIP-шлюзів» з дисципліни «IP-

телефонія» для курсантів спеціальностей 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

та 122 «Комп’ютерні науки». (Інформація завідувача  кафедри іноземних мов, 

начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж). 

5. Про положення про навчальну лабораторію «АКАДЕМІЯ HARRIS». 

(Інформація начальника кафедри телекомунікаційних систем та мереж). 

6. Про затвердження навчальних планів підготовки офіцерів тактичного 

рівня військової освіти за відповідними освітньо-професійними програмами 

другого (магістерського) рівня вищої освіти для очної (денної) та заочної 

форми здобуття освіти: 

6.1. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Комп’ютерні науки" за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології. (Доповідь голови 

робочої групи (гаранта освітньо-професійної програми) – підполковника 

Нестеренка М.М., заступника начальника кафедри Комп’ютерних 

інформаційних технологій);  



6.2. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Кібербезпека" за спеціальністю 125 Кібербезпека 

галузі знань 12 Інформаційні технології. (Доповідь голови робочої групи 

(гаранта освітньо-професійної програми) – полковника Хусаїнова П.В., доцента 

кафедри Кібербезпеки); 

6.3. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Інформаційні системи та технології" за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні 

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

програми) – підполковника Троцька О.О., доцента кафедри Автоматизованих 

систем управління); 

6.4. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Телекомунікації та радіотехніка" за спеціальністю 

172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації. (Доповідь – полковник Гуржія П,М., начальник кафедри 

Телекомунікаційних систем та мереж). 

7. Затвердження освітніх програм курсів професійної військової освіти 

за спеціальностями (фаховий курс тактичного рівня L1B). (Доповідь 

начальника навчального відділу). 

8. Про поновлення на навчання в інституті громадянина ПЕРЕВЕРЗЄВА 

Руслана Богдановича за спеціальністю – 122 “Комп’ютерні науки”.(Інформація 

начальника факультету № 2). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА Віктора Миколайовича про представлення СИМОНЕНКА 

Олександра Анатолійовича до присвоєння вченого звання доцента кафедри 

Автоматизованих систем управління. 

Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри Автоматизованих систем управління старшого 

викладача кафедри Автоматизованих систем управління, кандидата технічних 

наук СИМОНЕНКА Олександра Анатолійовича. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник кафедри Автоматизованих систем управління факультету 

Інформаційних технологій Олег Ярославович Сова, який зазначив, що за час 

роботи у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут, Симоненко Олександр Анатолійович зарекомендував себе в якості 

відданого та люблячого свою справу науково-педагогічного працівника. 

Особисто приймає активну участь у освітньому та науковому житті інституту, а 

також активно залучає до цього процесу особовий склад кафедри та курсантів.  

Симоненко О.А. приймає активну участь в організації та постійному 

удосконаленні освітнього процесу в інституті. Постійно долучається до 

виконання етапів держбюджетних НДР, які спрямовані на розвиток теорії і 

практики сучасних систем та засобів зв’язку військового призначення, а також 



методів управління ними. Усі завдання, які виникають у ході організації 

навчального процесу, Симоненко О.А. виконує своєчасно та у повному обсязі, 

застосовує інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і завдань, 

поставлених перед його підрозділом, що дає змогу значно скоротити час на їх 

реалізацію та підвищити якість результатів. 

Кваліфікований методист, ефективно навчає курсантів. Активно бере 

участь в заходах спрямованих на підвищення особистої кваліфікації. 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.  

У своїй науковій діяльності О.А. Симоненко демонструє високий рівень 

наукових і професійних навичок. При вирішенні наукових задач прагне досягти 

обґрунтованого розгляду проблеми. Здобувач відмінно володіє сучасними 

методами експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий 

науково-технічний кругозір. Постійно вдосконалює свої знання та вміння, 

працює над підвищенням свого наукового рівня. 

Здобувач є керівником групи забезпечення та гарантом освітньо-

професійної програми за спеціальністю 126 – інформаційні системи та 

технології на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Має 46 публікацій, з них 5 навчально-методичного характеру, та 41 

наукова, у тому числі 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях, 1 звіт з НДР та 1 заявка на 

корисну модель. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 12 праць, 

з них 4 навчально-методичного характеру та 8 наукових, у т.ч. 1 публікація у 

періодичному виданні, яке включене до наукометричної бази Scopus, та 2 

публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of 

Science, та відносяться до видань категорії Б (одна стаття одноосібно). 

Неодноразово приймав участь у роботі наукових конференцій у країнах, 

що входять до ОЕСР або ЕС. 

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою (відповідно до стандарту НАТО – STANAG 6001 

на рівні не нижче CMP-2): у 2022 році – СМР-2, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 

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 

Автоматизованих систем управління факультету Інформаційних технологій 

кандидат технічних наук підполковник Симоненко Олександр Анатолійович 

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 -40, проти-0, 

недійсних бюлетенів - 1), вчене звання доцента кафедри Автоматизованих 

систем управління підполковнику СИМОНЕНКУ Олександру Анатолійовичу 

присвоїти;  

2. Рекомендувати начальнику інституту матеріали щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри Автоматизованих систем управління 

підполковнику СИМОНЕНКУ Олександру Анатолійовичу представити до МОН 

України на затвердження. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА Віктора Миколайовича про представлення ТРОЦЬКА 

Олександра Олександровича до присвоєння вченого звання доцента кафедри 

Автоматизованих систем управління. 

Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри Автоматизованих систем управління доценту 

кафедри Автоматизованих систем управління, кандидату технічних наук 

ТРОЦЬКУ Олександру Олександровичу. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник кафедри автоматизованих систем управління доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник полковник Сова Олег 

Ярославович, який зазначив, що за час роботи у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Троцько Олександр 

Олександрович зарекомендував себе в якості відданого та люблячого свою 

справу науково-педагогічного працівника. Особисто приймає активну участь у 

освітньому та науковому житті інституту, а також активно залучає до цього 

процесу особовий склад кафедри та курсантів.  

Троцько О.О. приймає активну участь в організації та постійному 

удосконаленні освітнього процесу в інституті. Постійно долучається до 

виконання етапів держбюджетних НДР, які спрямовані на розвиток теорії і 

практики сучасних систем та засобів зв’язку військового призначення, а також 

методів управління ними.  

Усі завдання, які виникають у ході організації навчального процесу, 

Троцько О.О. 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 особистої кваліфікації. 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, обґрунтовує їх та підтримує 

розрахунками.  



Приймає активну участь у науковій роботі та роботі військово-наукового 

товариства інституту, є керівником постійно діючого наукового гуртка кафедри 

автоматизованих систем управління (67 курсантів у 2021 – 2022 навчальному 

році). У своїй науковій діяльності Троцько О.О. демонструє високий рівень 

наукових і професійних навичок. При вирішенні наукових задач прагне досягти 

обґрунтованого розгляду проблеми. Здобувач відмінно володіє сучасними 

методами експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий 

науково-технічний кругозір. Постійно вдосконалює свої знання та вміння, 

працює над підвищенням свого наукового рівня. 

Здобувач є керівником групи забезпечення та гарантом освітньо-

професійної програми за спеціальністю 126 – інформаційні системи та 

технології на другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Має 79 публікацій, з них 7 навчально-методичного характеру та 72 наукові, 

у тому числі 20 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних 

рецензованих фахових виданнях. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 19 праць, з них 5 

навчально-методичного характеру та 14 наукових, у т.ч. 5 публікацій у 

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

Science та одну одноосібну статтю у вітчизняному фаховому виданні.  

Неодноразово приймав участь у роботі наукових конференцій у країнах, що 

входять до ОЕСР або ЄС. 

Отримав сертифікат, який підтверджує достатньо високий рівень володіння 

іноземною мовою (відповідно до стандарту НАТО – STANAG 6001 на рівні не 

нижче CMP-2) у 2022 році.  

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), доцент кафедри автоматизованих 

систем управління факультету інформаційних технологій кандидат технічних 

наук, підполковник ТРОЦЬКО Олександр Олександрович 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 -39, проти-0, 

недійсних бюлетенів - 1), вчене звання доцента кафедри Автоматизованих 

систем управління підполковнику ТРОЦЬКУ Олександру Олександровичу 

присвоїти;  

2. Рекомендувати начальнику інституту матеріали щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри Автоматизованих систем управління 

підполковнику ТРОЦЬКУ Олександру Олександровичу представити до МОН 

України на затвердження. 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА Віктора Миколайовича  про представлення ХРАБАН Тетяни 

Євгенівни до присвоєння вченого звання доцент кафедри іноземних мов. 

Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо присвоєння 

вченого звання доцент кафедри іноземних мов завідуючій кафедри іноземних 

мов, кандидату філологічних наук ХРАБАН Тетяні Євгенівні. 

ВИСТУПИЛИ:  

Заступник начальника інституту з навчальної роботи полковник СИЛКО 

Олексій Вікторович зазначив, що за час роботи у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, ХРАБАН Тетяна Євгенівна 

проявила себе як працелюбний і відповідальний співробітник, справжній 

професіонал, відданий і люблячий свою справу, який приймає активну участь у 

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

склад кафедри та курсантів. 

ХРАБАН Тетяна Євгенівна сумлінно виконує свої посадові обов’язки, 

досягає очікуваних результатів роботи, виявляє ґрунтовні знання та навички, 

застосовує інноваційний стиль виконання своїх обов’язків і доручень, 

дотримується високої культури спілкування та правил ділового етикету. 

Кваліфікований методист, активно бере участь в заходах спрямованих на 

підвищення як особистої кваліфікації, так і кваліфікації викладачів кафедри. 

Здатна правильно (об’єктивно) осмислювати педагогічні явища, чітко 

усвідомлювати закономірності їх функціонування і наявні між ними зв’язки і на 

цій основі будувати стратегію і тактику виховання, освіти, навчання і розвитку 

курсантів. Цікавиться сучасними тенденціями якісного оновлення і підвищення 

ефективності підготовки курсантів, приймає участь в створенні різноманітних 

підручників, посібників для курсантів, щоб надати їм можливість обирати ті, які 

відповідають їх вимогам, потребам, інтересам, інтелектуальному рівню.  

ХРАБАН Тетяна Євгенівна, як учасник освітнього та наукового процесів, 

виявляє прагнення до академічної доброчесності, стає не лише зразком для 

наслідування, а й підвищує стандарти освітньої та наукової діяльності в цілому. 

ХРАБАН Тетяна Євгенівна бере участь у проведенні наукових заходів, 

вважаючи їх невід’ємною складовою освітнього процесу, важливим чинником 

підвищення якості підготовки здобувача вищої освіти. 

Має більше ніж 100 публікацій, з них 4 навчально-методичного характеру 

та 34 статті, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих 

фахових виданнях. 

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 43 праць, з них 

4навчально-методичного характеру та 39 статей, у т.ч. 3 статті у періодичних 

виданнях, які включено до наукометричної бази Scopus. 

Брала участь у роботі наукових конференцій у країнах, що входить до 

ОЕСР та ЕС. 

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, завідуюча кафедри іноземних мов, 



кандидат філологічних наук ХРАБАН Тетяна Євгенівна 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 -39, проти-0, 

недійсних бюлетенів - 1), вчене звання доцента кафедри іноземних мов 

завідуючій кафедри працівнику ЗСУ ХРАБАН Тетяні Євгенівні присвоїти; 

2. Рекомендувати начальнику інституту матеріали щодо присвоєння 

вченого звання доцента кафедри іноземних мов завідуючій кафедри працівнику 

ЗСУ ХРАБАН Тетяні Євгенівні представити до МОН України на затвердження. 

 

 

4.1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію завідувача  кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ХРАБАН Т. про навчальний посібник Englsish for the army ]nfomation technology  

specialists.  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника Englsish for the army ]nfomation 

technology specialists вважати доцільним. 

 

 

4.2. СЛУХАЛИ: 
1. Інформацію начальника кафедри Телекомунікаційних систем та мереж 

полковника Гуржія П. про методичні рекомендації для виконання курсової 

роботи «Розрахунок довжини оптичної секції мереж синхронної цифрової 

ієрархії» з дисципліни «Телекомунікаційні системи передачі» для курсантів 

спеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка»  
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання методичних рекомендацій для виконання курсової роботи 

«Розрахунок довжини оптичної секції мереж синхронної цифрової ієрархії» з 

дисципліни «Телекомунікаційні системи передачі» для курсантів спеціальності 

172 «Телекомунікації та радіотехніка» вважати доцільним. 

 

 

4.3. СЛУХАЛИ: 
1. Інформацію начальника кафедри Телекомунікаційних систем та мереж 

полковника Гуржія П. про практикум «Налаштування VoIP-шлюзів» з 

дисципліни «IP-телефонія» для курсантів спеціальностей 172 «Телекомунікації 

та радіотехніка» та 122 «Комп’ютерні науки».  
 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання практикуму «Налаштування VoIP-шлюзів» з дисципліни «IP-

телефонія» для курсантів спеціальностей 172 «Телекомунікації та радіотехніка» 

та 122 «Комп’ютерні науки» вважати доцільним. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри Телекомунікаційних систем та 

мереж полковника Гуржія П. про положення про навчальну лабораторію 

«АКАДЕМІЯ HARRIS».  

ПИТАННЯ:  

1. Голова Вченої ради інституту генерал - майор ОСТАПЧУК В. Коли  

плануєте відкриття лабораторії? 

ВІДПОВІДЬ: Пропоную призначити презентацію на 29.08 22р.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про навчальну лабораторію «АКАДЕМІЯ HARRIS» 

затвердити.  

 

 

6.1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Нестеренка М.М., заступника начальника кафедри 

Комп’ютерних інформаційних технологій про Навчальний план підготовки 

військових фахівців за освітньо-професійною програмою "Комп’ютерні науки" 

за спеціальністю 122 Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні 

технології.   

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Комп’ютерні науки" за спеціальністю 122 

Комп’ютерні науки галузі знань 12 Інформаційні технології затвердити.   

 

 

6.2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – полковника Хусаїнова П.В., доцента кафедри кібербезпеки про 

Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-професійною 

програмою "Кібербезпека" за спеціальністю 125 Кібербезпека галузі знань 12 

Інформаційні технології.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Кібербезпека" за спеціальністю 125 Кібербезпека 

галузі знань 12 Інформаційні технології затвердити.   

 



6.3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь голови робочої групи (гаранта освітньо-професійної 

програми) – підполковника Троцька О.О., доцента кафедри автоматизованих 

систем управління про Навчальний план підготовки військових фахівців за 

освітньо-професійною програмою "Інформаційні системи та технології" за 

спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 

Інформаційні технології.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Інформаційні системи та технології" за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології галузі знань 12 Інформаційні технології 

затвердити. 

 

 

6.4.  СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь голови робочої групи (полковника Гуржія П,М., начальника 

кафедри телекомунікаційних систем та мереж) про Навчальний план підготовки 

військових фахівців за освітньо-професійною програмою "Телекомунікації та 

радіотехніка" за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 

17 Електроніка та телекомунікації.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчальний план підготовки військових фахівців за освітньо-

професійною програмою "Телекомунікації та радіотехніка" за спеціальністю 

172 Телекомунікації та радіотехніка галузі знань 17 Електроніка та 

телекомунікації затвердити. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника навчального відділу полковника ОШУРКА В. 

про  освітні програми курсів професійної військової освіти за спеціальностями 

(фаховий курс тактичного рівня L1B).  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітні програми курсів професійної військової освіти за 

спеціальностями (фаховий курс тактичного рівня L1B) затвердити 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету Інформаційних технологій 

полковника ЧЕРНІ І. про поновлення на навчання в інституті громадянина 

ПЕРЕВЕРЗЄВА Руслана Богдановича. 



Заслухавши інформацію начальника факультету Інформаційних 

технологій полковника ЧЕРНІ І., Вчена рада інституту встановила, що 

громадянин ПЕРЕВЕРЗЄВ Руслан Богданович був відрахований з інституту 28 

липня 2021 року, Наказ начальника інституту № 24,  через 

недисциплінованість.  

У даний час громадянин ПЕРЕВЕРЗЄВ Руслан Богданович звернувся до 

начальника інституту з проханням поновити його на навчання в інституті. 

   

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

поновлення громадянин ПЕРЕВЕРЗЄВА Руслан Богданович на навчання в 

інституті. 
 

Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор         В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник  ЗСУ        О. БУЛГАКОВ 


