
ПРОТОКОЛ № 16  

засідання Вченої ради інституту 

31 серпня 2022 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК  В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 42 особи згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про хід роботи докторанта над дисертацією та доцільність його  

подальшого перебування в докторантурі. (Інформація заступника начальника 

інституту з наукової роботи). 

2. Про виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту та здобувачами 

вищої освіти ступеня доктор філософії поза ад’юнктурою. (Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи). 

3. Про склад Вченої ради інституту. (Інформація заступника 

начальника інституту). 

4. Про утворення разової спеціалізованої вченої ради для проведення 

захисту дисертації з метою присудження ступеня доктора філософії майору 

Романенко Марії Михайлівни. (Інформація заступника начальника інституту з 

наукової роботи). 

 

1. СЛУХАЛИ: 
 1. Інформацію  заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про хід роботи докторанта підполковника 

ШТАНЕНКА Сергія Станіславовича над дисертацією та доцільність його  

подальшого перебування в докторантурі. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Рекомендувати начальнику інституту звіт докторанта підполковника 

ШТАНЕНКА С. затвердити. 
2. Подальше перебування в докторантурі докторанта підполковника 

ШТАНЕНКА С. вважати доцільним. 
 

 

2. СЛУХАЛИ: 
 1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту та 

здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії поза ад’юнктурою. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Рекомендувати начальнику інституту перевести ад’юнктів та 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії поза ад’юнктурою відповідно 

до списку на наступний рік навчання. 
 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про зміни у складі Вченої ради інституту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту включити до складу Вченої 

ради інституту, заміст вибулих з інституту, нижче зазначений особовий склад: 

доцент кафедри телекомунікаційних систем  та мереж підполковник 

СОЛОДОВНИК В’ячеслав Ігорович; 

начальник кафедри фізики та математики КОЗУБЦОВА ЛЕСЯ 

Михайлівна; 
курсант факультету телекомунікаційних систем старший солдат 

 ВЄТРОВ Дмитро Андрійович; 
курсант факультету Інформаційних технологій , молодший сержант 

СЕМЕНЦОВ Євгеній Максимович; 
курсант факультету Бойового застосування систем управління та зв'язку, 

солдат  Єрмакова Каріна Сергіївна. 
 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри Побудови телекомунікаційних 

мереж  полковника КУЗАВКОВА В.  щодо утворення разової спеціалізованої 

вченої ради для проведення захисту дисертації майора Романенко Марії 

Михайлівни “Методика прогнозування технічного стану радіоелектронного 

обладнання військового призначення зі складними напівпровідниковими 

структурами”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з 

галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 – Інформаційні 

системи та технології. 

Підставою для утворення разової спеціалізованої вченої ради є: 

1. Успішне виконання здобувачем індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану, про що свідчить позитивний 

висновок наукового керівника та видана академічна довідка про виконання 

відповідної освітньо-наукової програми 

2. Позитивний висновок про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації виданий здобувачеві за результатами 

ознайомлення з дисертацією та науковими публікаціями під час публічної 

презентації результатів дисертації на засіданні структурного підрозділу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Створити разову спеціалізовану вчену раду для захисту дисертаційної 

роботи дисертації майора Романенко Марії Михайлівни на тему “Методика 

прогнозування технічного стану радіоелектронного обладнання військового 

призначення зі складними напівпровідниковими структурами”, поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 12 – Інформаційні 

технології за спеціальністю 126 – Інформаційні системи та технології у складі: 

Голова ради – Сова Олег Ярославович, д.т.н., с.н.с., начальник кафедри 

Автоматизованих систем управління факультету інформаційних технологій 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут. 

Члени ради: 

Жук Олександр Володимирович – д.т.н., доцент, начальник кафедри 

Захисту інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут (рецензент); 

Бєляков Роберт Олегович – к.т.н., доцент, старший викладач кафедри 

Технічного та метрологічного забезпечення факультету телекомунікаційних 

систем;у телекомунікаційних систем Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут (рецензент); 

Микусь Сергій Анатолійович – д.т.н., професор, начальник кафедри 

застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського (опонент); 

Субач Ігор Юрійович – д.т.н., доцент, завідувач кафедри Інституту 

спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського 

(опонент). 

 
Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор          В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                        О. БУЛГАКОВ 

 


