
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Вченої ради інституту 

27 липня 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 36 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний  

1. Про  "Правила прийому до ВІТІ імені Героїв Крут на “Фаховий 

курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 129000 

(“Організація зв’язку у Збройних Силах України”).(Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

2. Про затвердження: 

1). Положення про порядок проведення вступних випробувань при 

вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 

129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”). (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

2). Положення про порядок проведення співбесіди із вступниками при 

вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 

129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”). (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

4. Про розгляд Програм проведення професійно-психологічного 

випробування, оцінки рівня фізичної підготовленості, співбесіди для 

вступу на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100,121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах 

України”).(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

5. Про розробку Положення про огляд-конкурс з визначення кращої 

кафедри Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут. (Інформація заступника начальника інституту з навчальної 

роботи). 

6. Про допуск до атестації курсанта заочної форми навчання навчальної 

групи 1701 Воропаєва Сергія Олександровича. (Інформація начальника 

факультету №  1). 

. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів №  1,2,3). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1.  Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про  Правил прийому до ВІТІ імені Героїв Крут на 

“Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 129000 



(“Організація зв’язку у Збройних Силах України”). Тези доповіді додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту "Правила прийому до ВІТІ імені 

Героїв Крут на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 

129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”) затвердити. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про "Положення про порядок проведення вступних 

випробувань при вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100, 121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”)". 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

2. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СИЛКА О. про "Положення про порядок проведення співбесіди із 

вступниками при вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100, 121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”)". 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. "Положення про порядок проведення вступних випробувань при 

вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 120100, 121000, 

129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”)"затвердити.  

2. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про "Положення про порядок проведення співбесіди із 

вступниками при вступі на “Фаховий курс тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100, 121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”)" 

затвердити.  

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про програми проведення:   

професійно-психологічного випробування;  

оцінки рівня фізичної підготовленості; 

співбесіди, 

для абітурієнтів інституту “Фахового курсу тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100,121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”) Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Програми проведення: .  

професійно-психологічного випробування;  



оцінки рівня фізичної підготовленості; 

співбесіди, 

для абітурієнтів інституту “Фахового курсу тактичного рівня (L-1B)” за ВОС 

120100,121000, 129000 (“Організація зв’язку у Збройних Силах України”) 

ухвалити. 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. щодо розробки "Положення про огляд-конкурс з 

визначення кращої кафедри Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Оцінювання кафедр Військового інституту здійснюється на основі їх 

діяльності протягом календарного року за чотирма напрямками: 

освітня діяльність; 

наукова та науково-технічна діяльність; 

стан військової дисципліни та морально-психологічний стан; 

повсякдення діяльність. 

2. Створити робочу групу з розробки “Положення про огляд-конкурс 

на кращу кафедру ВІТІ імені Героїв Крут”. (Термін виконання - до 16.08.2021 

року. Відповідальний – заступник начальника інституту з навчальної роботи). 

3. Робочій групі розробити Проєкт “Положення про огляд-конкурс на 

кращу кафедру ВІТІ імені Героїв Крут” та розмістити його на офіційному 

сайті Військового інституту для розгляду, подання зауважень та 

пропозицій. (Термін виконання - до 15.09.2021 року. Відповідальний – 

заступник начальника інституту з навчальної роботи). 

4. Включити питання про затвердження “Положення про огляд-конкурс 

на кращу кафедру ВІТІ імені Героїв Крут” в порядок денний Вченої ради 

Військового інституту. (Термін виконання - 28.09.2021 року. Відповідальний – 

заступник начальника інституту з навчальної роботи). 

5. Провести конкурс-огляд на кращу кафедру ВІТІ імені Героїв Крут. 

(Термін виконання – грудень 2021 року. Відповідальний – заступник 

начальника інституту з навчальної роботи). 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

допуск до атестації курсанта заочної форми навчання навчальної групи 1701 

Воропаєва Сергія Олександровича.  

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

скликання екзаменаційної комісії для проведення  атестації курсанта заочної 

форми навчання навчальної групи 1701 Воропаєва Сергія Олександровича. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 1-го курсу 2-го 

факультету солдата КОРМОША Артема Андрійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

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

Артем Андрійович не ліквідував академічну заборгованість у встановлені 

начальником інституту терміни під час складання екзаменаційної сесії за 

другий  семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

1-го курсу 2-го факультету солдата КОРМОША Артема Андрійовича за 

академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-го курсу 2-го факультету солдата КОРМОША Артема 

Андрійовича за академічну неуспішність. 

 

 2). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

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

МАХОВА Антонія Дмитровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

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

Антоній Дмитрович не ліквідував академічну заборгованість у встановлені 

начальником інституту терміни під час складання екзаменаційної сесії за 

другий  семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1-го курсу 2-го факультету солдата МАХОВА Антонія Дмитровича за 

академічну неуспішність. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту курсанта 

1-го курсу 2-го факультету солдата МАХОВА Антонія Дмитровича за 

академічну неуспішність. 

 

 



 3). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 3-го курсу 2-го факультету солдата 

КАСЬЯНА Деміра Валентиновича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

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

Демір Валентинович отримав більше двох незадовільних оцінок під час 

складання екзаменаційної сесії за шостий  семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу 2-го факультету солдата КАСЬЯНА Деміра Валентиновича 

за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3-го курсу 2-го факультету солдата 

КАСЬЯНА Деміра Валентиновича за академічну неуспішність. 

 

 

 4). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. 

про відрахування з інституту курсанта 3-го курсу 2-го факультету солдата 

ОСТАША Євгенія Дмитровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ОСТАШ Євгеній 

Дмитрович не ліквідував академічну заборгованість у встановлені начальником 

інституту терміни під час складання екзаменаційної сесії за другий  семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу 2-го факультету солдата ОСТАША Євгенія Дмитровича за 

академічну неуспішність. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту курсанта 

3-го курсу 2-го факультету солдата ОСТАША Євгенія Дмитровича за 

академічну неуспішність. 

 

 

 5). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника 

КУЗЮРИ С. про відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 3-го факультету 

солдата ЖУБЕРА Олега Ігоровича 

 Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника 

КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ЖУБЕР Олег 

Ігорович не ліквідував академічну заборгованість у встановлені начальником 

інституту терміни під час складання екзаменаційної сесії за четвертий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 2-го курсу 3-го факультету солдата ЖУБЕРА Олега Ігоровича  за 

академічну неуспішність. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта  2-го курсу 3-го факультету солдата 

ЖУБЕРА Олега Ігоровича за академічну неуспішність. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор         В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                      О. БУЛГАКОВ 

 


