
 

ПРОТОКОЛ № 18  

засідання Вченої ради інституту 

03 серпня 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 кандидатів на заміщення вакантних посад науково – педагогічних 

та наукових працівників інституту. (Інформація начальника відділу персоналу 

та стройового).  

2. Про видання наукового збірника “Вісник ВІТІ Комунікаційні та 

інформаційні системи” та склад редакційної колегії. (Інформація  заступника 

начальника інституту з наукової роботи). 

 

 

1. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про порядок проведення конкурсу на заміщення посад науково-

педагогічних (педагогічних) та наукових працівників у вищих військових 

навчальних закладах. 

Тези інформації. 

Відповідно до  Інструкції про порядок заміщення на конкурсній основі 

вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових 

навчальних закладах,  військових навчальних підрозділах вищих навчальних 

закладів, що належать  до сфери управління Міністерства оборони України, яка 

затверджена спільним наказом Міністерства Оборони України та Міністерства 

освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255 та Інструкції з заміщення на 

конкурсній основі вакантних наукових посад у вищих військових навчальних 

закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових 

установах Міністерства оборони України та Збройних Сил України 

затвердженої наказом МОУ від 26.06.2018 №299 начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посад: 

1. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем; 

2. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій; 

3. Викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

4. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін; 

5. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін; 



 

6. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін; 

7. Начальника кафедри військової підготовки; 

8. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем; 

9. Старшого викладача ВНЗ кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем; 

10. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

11. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем; 

12. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

13. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

14. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем; 

15. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем; 

16. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем; 

17. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем; 

18. Професора кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій;  

19. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій; 

20.  Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

21. Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

22. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

23. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

24. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

25. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

26. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 

27. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій; 



 

28. Викладача  ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

29. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

30. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій; 

31. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

32. Старшого викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій; 

33. Викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

34. Викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

35. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій; 

36. Доцента кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку; 

37. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку; 

38. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку; 

39. Викладача ВНЗ кафедри спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів факультету бойового застосування систем 

управління та зв’язку; 

40. Доцента кафедри захисту інформації та кіберзахисту факультету 

бойового застосування систем управління та зв’язку; 

41. Професор кафедри загальновійськових дисциплін; 

42. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін; 

43. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін; 

44.Доцента кафедри загальновійськових дисциплін; 

45. Старшого викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін; 

46. Старшого викладач ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін; 

47. Викладача  ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін; 

48. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін; 

49. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін; 

50. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту; 

51. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту; 

52. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту; 

53. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту; 

54. Професора кафедри військово-гуманітарних дисциплін; 



 

55. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін; 

56. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін; 

57. Старшого викладача  ВНЗ кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін; 

58. Викладача ВНЗ кафедри військово-гуманітарних дисциплін; 

59. Завідувача кафедри математики та фізики; 

60. Заступника завідувача кафедри математики та фізики; 

61. Професора кафедри математики та фізики; 

62. Доцента кафедри математики та фізики; 

63. Доцента кафедри математики та фізики; 

64. Доцента кафедри математики та фізики; 

65. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

66. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

67. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

68. Викладача  ВНЗ кафедри математики та фізики; 

69. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

70. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

71. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

72. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики; 

73. Завідувача  кафедри іноземних мов; 

74. Заступника завідувача кафедри іноземних мов; 

75. Доцента кафедри іноземних мов; 

76. Доцента кафедри іноземних мов; 

77. Доцента кафедри іноземних мов; 

78. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов; 

79. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов; 

80. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов; 

81. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов; 

82. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов; 

83. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов; 

84. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов; 

85. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу; 

86. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу; 

87. Наукового співробітника науково-організаційного відділу; 

88. Наукового співробітника науково-організаційного відділу; 

89. Молодшого наукового співробітника науково-організаційного 

відділу; 

90. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

91.Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 



 

92. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

93. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

94. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

95.Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку мереж 

доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

96. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

97. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

98. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

100. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації; 

101. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації; 

102. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

103. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  



 

104. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації; 

105. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації; 

106. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

107. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації;  

108. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку; 

109. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

110. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

111. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

112. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації; 

113. Старшого наукового співробітника проектно-конструкторського 

науково-дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, 

автоматизації, захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-

телекомунікаційних мереж) науково-дослідного управління (розвитку військ 

зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

114. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 



 

115. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації; 

116. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

117. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації; 

118. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

119. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

120. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації; 

121. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

 

 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посади: 

1. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем   старшого 

лейтенанта ЗІНЧЕНКО Катерини Андріївни,  старшого лейтенанта БАЛАНА 

Андрія Васильовича та капітан ІВАЩЕНКА Євгенія Вікторовича; 

2. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій капітана СОВИ Михайла Володимировича; 

3. Викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій старшого лейтенанта ЗІНЧЕНКО 

Катерини Андріївни ; 

4. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін  майора СТОЗУБА 

Василя Олександровича та майора ЗІБОРЄВОЇ Ольги Борисівни; 



 

5. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін капітана 

НЕБИБКА Євгена Олексійовича; 

6. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін майора ШПАНКА 

Сергія Михайловича; 

7. Начальника кафедри військової підготовки підполковника 

ОСМАНОВА Руслана Нарімановича; 

8. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем працівник ЗСУ КОРОЛЬОВА Андрія Павловича; 

9. Старшого викладача ВНЗ кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУ МАЦАЄНКА 

Андрія Миколайовича; 

10. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУ НАУМЕНКА Миколи 

Івановича ; 

11. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем  працівника ЗСУ МОГИЛЕВИЧА 

Дмитра Ісаковича та працівника ЗСУ ПРАВИЛИ Валерія Володимировича ; 

12. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ІЛЬЇНОВА Михайла Дмитровича; 

13. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЯВІСИ Валерія Сергійовича та 

працівника ЗСУ ЛИТВИНА Костянтина Івановича; 

14. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ТАТАРІНОВА Анатолія 

Сергійовича; 

15. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПОМІНА Анатолія Григоровича; 

16. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПИЛИПЕНКА Михайла Григоровича ; 

17. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ТОЛСТИХ Василя Анатолійовича; 

18. Професора кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ РОМАНЮКА Валерія Антоновича;  

19. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКОГО Ярослава 

Михайловича; 

20.  Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ САМОХВАЛОВА Юрія 

Яковича та працівника ЗСУ СУБАЧА Ігоря Юрійовича ; 



 

21. Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ГОРБЕНКА 

Володимира Івановича; 

22. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРІНЬКОВА 

Володимира Олександровича; 

23. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЛЮБАРСЬКОГО Сергія 

Володимировича; 

24. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ МАКАРЧУКА 

Олександра Мусійовича; 

25. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ УСПЕНСЬКОГО 

Олександра Анатолійовича; 

26. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

СТЕМПКОВСЬКОЇ Яни Андріївни; 

27. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

ТЕТЕРЯТНИКА Ігоря Вікторовича та працівника ЗСУ КОНДРАТЮКА Андрія 

Георгійовича; 

28. Викладача  ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ КЛИМЕНКА Віктора 

Михайловича; 

29. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ШАРНІНА Сергія 

Анатолійовича; 

30. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій ДУДНИКА Віталія Юрійовича та 

ЗАДВОРНОГО Андрія Васильовича; 

31. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЗАЙКА Віктора 

Володимировича; 

32. Старшого викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

ТЕРЕЩЕНКА Олексія Миколайовича; 

33. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЧЕСНОВА Олександра 

Івановича; 

34. Викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЧОРНЕНЬКОГО 

Володимира Степановича; 



 

35. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЗАЄЦЬ Наталії 

Леонідівни; 

36. Доцента кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку працівника 

ЗСУ ШОЛУДЬКА Василя Григоровича; 

37. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку працівника 

ЗСУ АРСЕНОВИЧА Антона Дмитровича; 

38. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку СТОВБИ 

Євгенія Миколайовича; 

39. Викладача ВНЗ кафедри спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів факультету бойового застосування систем 

управління та зв’язку працівника ЗСУ СЛОТВІНСЬКОЇ Людмили Іванівни; 

40. Доцента кафедри захисту інформації кіберзахисту факультету 

бойового застосування систем управління та зв’язку працівника ЗСУ 

САМОЙЛОВА Ігоря Володимировича та працівника ЗСУ ЯКОВЛЄВА Сергія 

Володимировича; 

41. Професор кафедри загальновійськових дисциплін працівника ЗСУ 

СОТНИЧЕНКА Володимира Миколайовича; 

42. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін працівника ЗСУ 

БІРЮКОВА Павла Віталійовича; 

43. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін КУРАСА Дмитра 

Івановича  та  працівника ЗСУ АХТАНІНА Олексія Георгійовича; 

44.Доцента кафедри загальновійськових дисциплін працівника ЗСУ 

ШОКАРЄВА Едуарда Євгеновича; 

45. Старшого викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

працівника ЗСУ МІХЄЄВА Дмитра Павловича; 

46. Старшого викладач ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

працівника ЗСУ ТАРАСЮКА Юрія Михайловича; 

47. Викладача  ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ ЦУРІКОВА Андрія Івановича; 

48. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ КОВРАТКА Сергія Миколайовича; 

49. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ САЛИВОНА Олександра Антоновича; 

50. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту ЯЦЕНКА Сергія Миколайовича; 

51. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту  працівника ЗСУ КАПЛЮКА Дмитра Дмитровича; 

52. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту  працівника ЗСУ ХОМІЦЬКОЇ (ЛЯШЕНКО) Валентини 

Миколаївни та працівника ЗСУ НЕКРАСОВА Андрія Дмитровича; 



 

53. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту САВИЦЬКОГО Олександра Олександровича; 

54. Професора кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника 

ЗСУ КРИМЕЦЬ Людмили Володимирівни, працівника ЗСУ АНАН’ЇНА Валерія 

Опанасовича та  ТРУШ Марії Сергіївни; . 

55. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника ЗСУ 

ШАЦІЛИ Петра Васильовича та КОЧУРИ Наталії Миколаївни; 

56. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника ЗСУ 

ЛОГВІНЕНКО Наталії Михайлівни та КОЧУРИ Наталії Миколаївни; 

57. Старшого викладача  ВНЗ кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін працівника ЗСУ САДИКОВОЇ Вікторії Вікторівни; 

58. Викладача ВНЗ кафедри військово-гуманітарних дисциплін 

працівника ЗСУ ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКОЇ Олесі Георгіївни; 

59. Завідувача кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКОЇ Ірини Анатоліївни; 

60. Заступника завідувача кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ ПАЛЬТІ Олександра Михайловича; 

61. Професора кафедри математики та фізики працівника ЗСУ СУСЯ 

Богдана Арсентійовича; 

62. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

КОЗУБЦОВОЇ Лесі Михайлівни; 

63. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ПАСЕНЧЕНКА Юрія Антоновича; 

64. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ЦИТРИЦЬКОЇ Лариси Миколаївни; 

65. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики 

ЧЕРНОУСОВОЇ  Жанни Трохимівни; 

66. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ СНОВИДИ Вікторії Євгеніївни; 

67. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ СОЛОВЙОВОЇ Тетяни Василівни; 

68. Викладача  ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Дарії Миколаївни; 

69. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики ЗУБКА Олександра 

Анатолійовича; 

70. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ОГНЄВОЇ Людмили Гаврилівни; 

71. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ОХРІМЕНКО Ольги Ярославівни; 

72. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики ПАЛАГУТИ 

Анастасії Михайлівни; 

73. Завідувача  кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ХРАБАН Тетяни 

Євгенівни; 

74. Заступника завідувача кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

БЕЦЬКО Олени Степанівни; 



 

75. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ДОВГАНЕЦЬ 

Вікторії Ігорівни; 

76. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ КРАВЧЕНКА 

Олександра Григоровича; 

77. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ЮХИМЕНКО 

Віолетти Олександрівни; 

78. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

БОКІЙ Віри Іллівни; 

79. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ДІДУРИК Антоніни Іванівни; 

80. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ЗАДОРОЖНОЇ Оксани Володимирівни; 

81. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов  працівника ЗСУ КОДОЛИ 

Раїси Миколаївни; 

82. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

СМІРНОВОЇ Олександри Іванівни; 

83. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ТИННІКОВОЇ Ані Григорівни; 

84. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов ЯРОШ Анни 

Олександрівни; 

85. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

працівника ЗСУ ЛАЗУТИ Романа Григоровича; 

86. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

працівника ЗСУ СЕМЕРИЧА Юрія Петровича, працівника ЗСУ БІРЮКОВА 

Володимира Олексійовича та  КАЛАНТАЄВСЬКОЇ Світлани Володимирівни; 

87. Наукового співробітника науково-організаційного відділу працівника 

ЗСУ ГОЛОВКО Олени Євгеніївни; 

88. Наукового співробітника науково-організаційного відділу працівника 

ЗСУ ГРИШЕНКО Наталії Олександрівни; 

89. Молодшого наукового співробітника науково-організаційного 

відділу працівника ЗСУ КУЦАЄВА Володимира Вікторовича; 

90. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОНДАРЕНКА Леоніда Олександровича; 

91.Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ РУДЕНКА Володимира Івановича; 

92. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ПЛУГОВОЇ Ольги Богданівни; 

93. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 



 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ МІНОЧКІНА Анатолія Івановича; 

94. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації  працівника ЗСУ ЧЕНЧЕНКА Віктора Анатолійовича; 

95.Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку мереж 

доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ОЧІЧЕНКА Романа Анатолійовича та 

працівника ЗСУ НОВИЦЬКОГО Дмитра Владиславовича; 

96. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації ЮРЧЕНКА Олега Васильовича та 

ПЕТРУКА Валентина Михайловича; 

97. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ РАДЧЕНКА Миколи Миколайовича; 

98. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОВДИ Владислава Едуардовича; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ КАРПЕНКА Андрія Олександровича; 

100. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ МУСІЄНКА Володимира 

Анатолійовича; 

101. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації  

працівника ЗСУ ОВСЯННІКОВА Вячеслава Володимировича; 

102. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ЧЕРНИШ Юлії 

Олександрівни; 

103. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 



 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ТКАЧА 

Володимира Олександровича; 

104. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації працівника ЗСУ ЗІНЧЕНКА Андрія Олександровича та 

працівника ЗСУ ПАНЧЕНКА Сергія Миколайовича; 

105. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації працівника ЗСУ ТЕРЕЩЕНКО Тетяни Павлівни; 

106. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ НЕЧУШКІНА Миколи Петровича; 

107. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації  працівника ЗСУ ХОРОШКА Володимира Олексійовича та 

працівника ЗСУ РОМАНОВА Олександра Івановича; 

108. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку працівника ЗСУ МАЛЬЦЕВОЇ Ірини 

Робертівни; 

109. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ 

КУКЛЮКА Миколи Миколайовича; 

110. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Тетяни Василівни; 

111. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ГЕТЬМАН 

Алевтини Вячеславівни; 

112. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ГАВРЮКА 

Віктора Семеновича; 

113. Старшого наукового співробітника проектно-конструкторського 

науково-дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, 



 

автоматизації, захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-

телекомунікаційних мереж) науково-дослідного управління (розвитку військ 

зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ШУГАЛІЙ 

Ольги Олександрівни; 

114. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ЦИМБАЛ Ірини Володимирівни; 

115. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ФЕДОРОВА Анатолія Григоровича. 

116. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації КРЕДЕНЦЕРА Бориса Петровича; 

117. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксани Вікторівни; 

118. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації  

працівника ЗСУ ГЛОБІНА Андрія Вікторовича; 

119. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ОСТАПУКА Олександра Івановича; 

120. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ГУРЖІЙ Ірини Анатоліївни; 

121. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

ПОНОМАРЕНКО Зої Миколаївни. 

 

 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 



 

результатами якого визначено, що з 36 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували за призначення на посади: 

1. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем   старшого 

лейтенанта ЗІНЧЕНКО Катерини Андріївни - 21,  старшого лейтенанта 

БАЛАНА Андрія Васильовича - 13 та капітан ІВАЩЕНКА Євгенія  

Вікторовича - 1; 

2. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій капітана СОВИ Михайла Володимировича - 36; 

3. Викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій старшого лейтенанта ЗІНЧЕНКО 

Катерини Андріївни - 24; 

4. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін  майора СТОЗУБА 

Василя Олександровича – 27 та майора ЗІБОРЄВОЇ Ольги Борисівни - 8; 

5. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін капітана 

НЕБИБКА Євгена Олексійовича - 35; 

6. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін майора ШПАНКА 

Сергія Михайловича - 36; 

7. Начальника кафедри військової підготовки підполковника 

ОСМАНОВА Руслана Нарімановича - 36; 

8. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем працівник ЗСУ КОРОЛЬОВА Андрія          

Павловича - 36; 

9. Старшого викладача ВНЗ кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУ МАЦАЄНКА 

Андрія Миколайовича - 36; 

10. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем працівника ЗСУ НАУМЕНКА Миколи 

Івановича - 36 ; 

11. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем  працівника ЗСУ МОГИЛЕВИЧА 

Дмитра Ісаковича - 34 та працівника ЗСУ ПРАВИЛИ Валерія    

Володимировича - 2 ; 

12. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ІЛЬЇНОВА Михайла      

Дмитровича - 36; 

13. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ЯВІСИ Валерія Сергійовича  - 36 

та працівника ЗСУ ЛИТВИНА Костянтина Івановича - 0; 

14. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ТАТАРІНОВА Анатолія 

Сергійовича - 36; 

15. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПОМІНА Анатолія Григоровича - 36; 



 

16. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

працівника ЗСУ ПИЛИПЕНКА Михайла Григоровича - 36; 

17. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем працівника ЗСУ ТОЛСТИХ Василя      

Анатолійовича - 36; 

18. Професора кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ РОМАНЮКА Валерія    

Антоновича - 36;  

19. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКОГО Ярослава 

Михайловича - 36; 

20.  Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ САМОХВАЛОВА Юрія 

Яковича - 27 та працівника ЗСУ СУБАЧА Ігоря Юрійовича  - 9; 

21. Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ГОРБЕНКА 

Володимира Івановича - 36; 

22. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ГРІНЬКОВА 

Володимира Олександровича - 36; 

23. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЛЮБАРСЬКОГО Сергія 

Володимировича - 36; 

24. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ МАКАРЧУКА 

Олександра Мусійовича - 36; 

25. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ УСПЕНСЬКОГО 

Олександра Анатолійовича - 36; 

26. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

СТЕМПКОВСЬКОЇ Яни Андріївни - 36; 

27. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

ТЕТЕРЯТНИКА Ігоря Вікторовича  - 32 та працівника ЗСУ КОНДРАТЮКА 

Андрія Георгійовича - 4; 

28. Викладача  ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ КЛИМЕНКА Віктора 

Михайловича - 36; 

29. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій ШАРНІНА Сергія Анатолійовича - 36; 



 

30. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій ДУДНИКА Віталія Юрійовича  - 34 та 

ЗАДВОРНОГО Андрія Васильовича - 2; 

31. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЗАЙКА Віктора 

Володимировича - 36; 

32. Старшого викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ 

ТЕРЕЩЕНКА Олексія Миколайовича - 36; 

33. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЧЕСНОВА Олександра 

Івановича - 36; 

34. Викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЧОРНЕНЬКОГО 

Володимира Степановича - 36; 

35. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій працівника ЗСУ ЗАЄЦЬ Наталії 

Леонідівни - 36; 

36. Доцента кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку працівника 

ЗСУ ШОЛУДЬКА Василя Григоровича - 36; 

37. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку працівника 

ЗСУ АРСЕНОВИЧА Антона Дмитровича - 36; 

38. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку СТОВБИ 

Євгенія Миколайовича - 36; 

39. Викладача ВНЗ кафедри спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів факультету бойового застосування систем 

управління та зв’язку працівника ЗСУ СЛОТВІНСЬКОЇ Людмили Іванівни - 36; 

40. Доцента кафедри захисту інформації кіберзахисту факультету 

бойового застосування систем управління та зв’язку працівника ЗСУ 

САМОЙЛОВА Ігоря Володимировича - 35 та працівника ЗСУ ЯКОВЛЄВА 

Сергія Володимировича -1; 

41. Професор кафедри загальновійськових дисциплін СОТНИЧЕНКА 

Володимира Миколайовича - 36; 

42. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін працівника ЗСУ 

БІРЮКОВА Павла Віталійовича - 36; 

43. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін КУРАСА Дмитра 

Івановича - 33  та  працівника ЗСУ АХТАНІНА Олексія Георгійовича - 3; 

44.Доцента кафедри загальновійськових дисциплін працівника ЗСУ 

ШОКАРЄВА Едуарда Євгеновича - 36; 

45. Старшого викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

працівника ЗСУ МІХЄЄВА Дмитра Павловича - 36; 



 

46. Старшого викладач ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

працівника ЗСУ ТАРАСЮКА Юрія Михайловича - 36; 

47. Викладача  ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ ЦУРІКОВА Андрія Івановича - 36; 

48. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ КОВРАТКА Сергія Миколайовича - 36; 

49. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін працівника 

ЗСУ САЛИВОНА Олександра Антоновича - 36; 

50. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту ЯЦЕНКА Сергія Миколайовича - 36; 

51. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту  працівника ЗСУ КАПЛЮКА Дмитра     

Дмитровича - 36; 

52. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту  працівника ЗСУ ХОМІЦЬКОЇ (ЛЯШЕНКО) Валентини 

Миколаївни – 35 та  працівника ЗСУ НЕКРАСОВА Андрія Дмитровича - 1; 

53. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту САВИЦЬКОГО Олександра Олександровича - 36; 

54. Професора кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника 

ЗСУ КРИМЕЦЬ Людмили Володимирівни - 32, працівника ЗСУ АНАН’ЇНА 

Валерія Опанасовича  - 4 та  ТРУШ Марії Сергіївни - 0; . 

55. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника ЗСУ 

ШАЦІЛИ Петра Васильовича - 35 та КОЧУРИ Наталії Миколаївни - 1; 

56. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника ЗСУ 

ЛОГВІНЕНКО Наталії Михайлівни  - 36 та КОЧУРИ Наталії Миколаївни - 0; 

57. Старшого викладача  ВНЗ кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін працівника ЗСУ САДИКОВОЇ Вікторії Вікторівни - 36; 

58. Викладача ВНЗ кафедри військово-гуманітарних дисциплін 

працівника ЗСУ ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКОЇ Олесі Георгіївни - 36; 

59. Завідувача кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКОЇ Ірини Анатоліївни - 36; 

60. Заступника завідувача кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ ПАЛЬТІ Олександра Михайловича; 

61. Професора кафедри математики та фізики працівника ЗСУ СУСЯ 

Богдана Арсентійовича - 36; 

62. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

КОЗУБЦОВОЇ Лесі Михайлівни - 36; 

63. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ПАСЕНЧЕНКА Юрія Антоновича - 36; 

64. Доцента кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ЦИТРИЦЬКОЇ Лариси Миколаївни - 36; 

65. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики 

ЧЕРНОУСОВОЇ  Жанни Трохимівни - 36; 

66. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ СНОВИДИ Вікторії Євгеніївни - 36; 



 

67. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника 

ЗСУ СОЛОВЙОВОЇ Тетяни Василівни - 36; 

68. Викладача  ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ТУЛЬЧИНСЬКОЇ Дар’ї Миколаївни - 36; 

69. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики ЗУБКА Олександра 

Анатолійовича - 36; 

70. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ОГНЄВОЇ Людмили Гаврилівни - 36; 

71. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ОХРІМЕНКО Ольги Ярославівни - 36; 

72. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики працівника ЗСУ 

ПАЛАГУТИ Анастасії Михайлівни - 36; 

73. Завідувача  кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ХРАБАН Тетяни 

Євгенівни - 36; 

74. Заступника завідувача кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

БЕЦЬКО Олени Степанівни - 36; 

75. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ДОВГАНЕЦЬ 

Вікторії Ігорівни - 36; 

76. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ КРАВЧЕНКА 

Олександра Григоровича - 36; 

77. Доцента кафедри іноземних мов працівника ЗСУ ЮХИМЕНКО 

Віолетти Олександрівни - 36; 

78. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

БОКІЙ Віри Іллівни - 36; 

79. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ДІДУРИК Антоніни Іванівни - 36; 

80. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ЗАДОРОЖНОЇ Оксани Володимирівни - 36; 

81. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов  працівника ЗСУ КОДОЛИ 

Раїси Миколаївни - 36; 

82. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

СМІРНОВОЇ Олександри Іванівни - 36; 

83. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов працівника ЗСУ 

ТИННІКОВОЇ Ані Григорівни - 36; 

84. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов ЯРОШ Анни   

Олександрівни - 36; 

85. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

працівника ЗСУ ЛАЗУТИ Романа Григоровича - 36; 

86. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

працівника ЗСУ СЕМЕРИЧА Юрія Петровича - 25, працівника ЗСУ 

БІРЮКОВА Володимира Олексійовича - 4 та  КАЛАНТАЄВСЬКОЇ Світлани 

Володимирівни - 7; 

87. Наукового співробітника науково-організаційного відділу працівника 

ЗСУ ГОЛОВКО Олени Євгеніївни - 36; 



 

88. Наукового співробітника науково-організаційного відділу працівника 

ЗСУ ГРИШЕНКО Наталії Олександрівни - 36; 

89. Молодшого наукового співробітника науково-організаційного 

відділу працівника ЗСУ КУЦАЄВА Володимира Вікторовича - 36; 

90. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОНДАРЕНКА Леоніда Олександровича - 36; 

91. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ РУДЕНКА Володимира Івановича - 36; 

92. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ПЛУГОВОЇ Ольги Богданівни - 36; 

93. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ МІНОЧКІНА Анатолія           

Івановича - 36; 

94. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації  працівника ЗСУ ЧЕНЧЕНКА Віктора Анатолійовича - 36; 

95. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ОЧІЧЕНКА Романа Анатолійовича - 34 та 

працівника ЗСУ НОВИЦЬКОГО Дмитра Владиславовича - 2; 

96. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації ЮРЧЕНКА Олега Васильовича  - 

31та ПЕТРУКА Валентина Михайловича - 3; 

97. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ РАДЧЕНКА Миколи     

Миколайовича - 36; 

98. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ БОВДИ Владислава Едуардовича - 36; 



 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ КАРПЕНКА Андрія Олександровича - 36; 

100. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ МУСІЄНКА Володимира 

Анатолійовича - 36; 

101. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації  

працівника ЗСУ ОВСЯННІКОВА Вячеслава Володимировича - 36; 

102. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ЧЕРНИШ Юлії 

Олександрівни - 36; 

103. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ТКАЧА 

Володимира Олександровича - 36; 

104. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації працівника ЗСУ ЗІНЧЕНКА Андрія Олександровича - 36 

працівника ЗСУ ПАНЧЕНКА Сергія Миколайовича - 0; 

105. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації працівника ЗСУ ТЕРЕЩЕНКО Тетяни Павлівни - 36; 

106. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ НЕЧУШКІНА Миколи Петровича - 36; 

107. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації  працівника ЗСУ ХОРОШКА Володимира Олексійовича - 31 та 

працівника ЗСУ РОМАНОВА Олександра Івановича - 4; 

108. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку працівника ЗСУ МАЛЬЦЕВОЇ Ірини 

Робертівни - 36; 



 

109. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ 

КУКЛЮКА Миколи Миколайовича - 36; 

110. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Тетяни Василівни - 36; 

111. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ГЕТЬМАН 

Алевтини Вячеславівни - 36; 

112. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  працівника ЗСУ ГАВРЮКА 

Віктора Семеновича - 34; 

113. Старшого наукового співробітника проектно-конструкторського 

науково-дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, 

автоматизації, захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-

телекомунікаційних мереж) науково-дослідного управління (розвитку військ 

зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ШУГАЛІЙ 

Ольги Олександрівни - 36; 

114. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ЦИМБАЛ Ірини Володимирівни - 36; 

115. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ФЕДОРОВА Анатолія     

Григоровича - 36. 

116. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації КРЕДЕНЦЕРА Бориса Петровича - 36; 

117. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівника ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксани Вікторівни - 36; 



 

118. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації  

працівника ЗСУ ГЛОБІНА Андрія Вікторовича - 36; 

119. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ОСТАПУКА Олександра Івановича - 36; 

120. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

працівника ЗСУ ГУРЖІЙ Ірини Анатоліївни - 36; 

121. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

ПОНОМАРЕНКО Зої Миколаївни - 36. 

 

 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посади: 

1. Викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних 

системах та мережах факультету телекомунікаційних систем призначити  

старшого лейтенанта ЗІНЧЕНКО Катерину Андріївну; 

2. Викладача кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій призначити капітана СОВУ Михайла 

Володимировича; 

3. Викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити старшого лейтенанта 

ЗІНЧЕНКО Катерину Андріївну ; 

4. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін призначити майора 

СТОЗУБА Василя Олександровича; 

5. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

капітана НЕБИБКА Євгена Олексійовича; 

6. Викладача кафедри загальновійськових дисциплін призначити майора 

ШПАНКА Сергія Михайловича; 

7. Начальника кафедри військової підготовки призначити 

підполковника ОСМАНОВА Руслана Нарімановича; 

8. Доцента кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем призначити працівник ЗСУ КОРОЛЬОВА Андрія 

Павловича; 

9. Старшого викладача ВНЗ кафедри побудови телекомунікаційних 

систем факультету телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ 

МАЦАЄНКА Андрія Миколайовича; 



 

10. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ 

НАУМЕНКА Миколи Івановича ; 

11. Професора кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

факультету телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ 

МОГИЛЕВИЧА Дмитра Ісаковича; 

12. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ ІЛЬЇНОВА Михайла 

Дмитровича; 

13. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ ЯВІСИ Валерія 

Сергійовича та працівника ЗСУ ЛИТВИНА Костянтина Івановича; 

14. Доцента кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ ТАТАРІНОВА 

Анатолія Сергійовича; 

15. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

призначити працівника ЗСУ ПОМІНА Анатолія Григоровича; 

16. Викладача вищого навчального закладу кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

призначити працівника ЗСУ ПИЛИПЕНКА Михайла Григоровича ; 

17. Старшого викладача вищого навчального закладу кафедри захисту 

інформації в телекомунікаційних системах та мережах факультету 

телекомунікаційних систем призначити працівника ЗСУ ТОЛСТИХ Василя 

Анатолійовича; 

18. Професора кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ РОМАНЮКА Валерія 

Антоновича;  

19. Доцента кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ ГРОХОЛЬСЬКОГО 

Ярослава Михайловича; 

20.  Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

САМОХВАЛОВА Юрія Яковича; 

21. Професора  кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ ГОРБЕНКА 

Володимира Івановича; 

22. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

ГРІНЬКОВА Володимира Олександровича; 

23. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

ЛЮБАРСЬКОГО Сергія Володимировича; 



 

24. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

МАКАРЧУКА Олександра Мусійовича; 

25. Доцента кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

УСПЕНСЬКОГО Олександра Анатолійовича; 

26. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

СТЕМПКОВСЬКУ Яну Андріївну; 

27. Старшого викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних 

технологій факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

ТЕТЕРЯТНИКА Ігоря Вікторовича та працівника ЗСУ КОНДРАТЮКА Андрія 

Георгійовича; 

28. Викладача  ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

КЛИМЕНКА Віктора Михайловича; 

29. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити  працівника ЗСУ ШАРНІНА 

Сергія Анатолійовича; 

30. Викладача ВНЗ кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій призначити ДУДНИКА Віталія 

Юрійовича та ЗАДВОРНОГО Андрія Васильовича; 

31. Доцента кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ ЗАЙКА 

Віктора Володимировича; 

32. Старшого викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного 

забезпечення факультету інформаційних технологій призначити працівника 

ЗСУ ТЕРЕЩЕНКА Олексія Миколайовича; 

33. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ ЧЕСНОВА 

Олександра Івановича; 

34. Викладача  ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ 

ЧОРНЕНЬКОГО Володимира Степановича; 

35. Викладача ВНЗ кафедри технічного та метрологічного забезпечення 

факультету інформаційних технологій призначити працівника ЗСУ ЗАЄЦЬ 

Наталію Леонідівну; 

36. Доцента кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку призначити 

працівника ЗСУ ШОЛУДЬКА Василя Григоровича; 

37. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку призначити 

працівника ЗСУ АРСЕНОВИЧА Антона Дмитровича; 



 

38. Викладача ВНЗ кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку призначити 

СТОВБУ Євгенія Миколайовича; 

39. Викладача ВНЗ кафедри спеціальних інформаційних систем та 

робототехнічних комплексів факультету бойового застосування систем 

управління та зв’язку призначити працівника ЗСУ СЛОТВІНСЬКУ Людмилу 

Іванівну; 

40. Доцента кафедри захисту інформації кіберзахисту факультету 

бойового застосування систем управління та зв’язку призначити працівника 

ЗСУ САМОЙЛОВА Ігоря Володимировича; 

41. Професор кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУСОТНИЧЕНКА Володимира Миколайовича; 

42. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУ БІРЮКОВА Павла Віталійовича; 

43. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

КУРАСА Дмитра Івановича  ; 

44. Доцента кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУ ШОКАРЄВА Едуарда Євгеновича; 

45. Старшого викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

призначити працівника ЗСУ МІХЄЄВА Дмитра Павловича; 

46. Старшого викладач ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін 

призначити працівника ЗСУ ТАРАСЮКА Юрія Михайловича; 

47. Викладача  ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУ ЦУРІКОВА Андрія Івановича; 

48. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУ КОВРАТКА Сергія Миколайовича; 

49. Викладача ВНЗ кафедри загальновійськових дисциплін призначити 

працівника ЗСУ САЛИВОНА Олександра Антоновича; 

50. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту призначити ЯЦЕНКА Сергія Миколайовича; 

51. Старшого викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної 

фізичної підготовки і спорту призначити працівника ЗСУ КАПЛЮКА Дмитра 

Дмитровича; 

52. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту призначити працівника ЗСУ ХОМІЦЬКУ (ЛЯШЕНКО) 

Валентину Миколаївну; 

53. Викладача ВНЗ кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту призначити САВИЦЬКОГО Олександра Олександровича; 

54. Професора кафедри військово-гуманітарних дисциплін призначити 

працівника ЗСУ КРИМЕЦЬ Людмилу Володимирівну;  

55. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін працівника ЗСУ 

ШАЦІЛУ Петра Васильовича; 

56. Доцента кафедри військово-гуманітарних дисциплін призначити 

працівника ЗСУ ЛОГВІНЕНКО Наталію  Михайлівну; 



 

57. Старшого викладача  ВНЗ кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін призначити працівника ЗСУ САДИКОВУ Вікторію Вікторівну; 

58. Викладача ВНЗ кафедри військово-гуманітарних дисциплін 

призначити працівника ЗСУ ЦЕРКОВНЯК-ГОРОДЕЦЬКУ Олесю Георгіївну; 

59. Завідувача кафедри математики та фізики призначити працівника 

ЗСУ РУДОМІНО-ДУСЯТСЬКУ Ірину Анатоліївну; 

60. Заступника завідувача кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ ПАЛЬТІ Олександра Михайловича; 

61. Професора кафедри математики та фізики призначити працівника 

ЗСУ СУСЯ Богдана Арсентійовича; 

62. Доцента кафедри математики та фізики призначити працівника ЗСУ 

КОЗУБЦОВОЇ Лесі Михайлівни; 

63. Доцента кафедри математики та фізики призначити працівника ЗСУ 

ПАСЕНЧЕНКА Юрія Антоновича; 

64. Доцента кафедри математики та фізики призначити працівника ЗСУ 

ЦИТРИЦЬКУ Ларису Миколаївну; 

65. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

ЧЕРНОУСОВУ  Жанну Трохимівну; 

66. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ СНОВИДУ Вікторію Євгеніївну; 

67. Старшого викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ СОЛОВЙОВУ Тетяну Василівну; 

68. Викладача  ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ ТУЛЬЧИНСЬКУ Дар’ю Миколаївну; 

69. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити ЗУБКА 

Олександра Анатолійовича; 

70. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ ОГНЄВУ Людмилу Гаврилівну; 

71. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

працівника ЗСУ ОХРІМЕНКО Ольгу Ярославівну; 

72. Викладача ВНЗ кафедри математики та фізики призначити 

ПАЛАГУТУ Анастасію Михайлівну; 

73. Завідувача  кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

ХРАБАН Тетяну Євгенівну; 

74. Заступника завідувача кафедри іноземних призначити мов 

працівника ЗСУ БЕЦЬКО Олену Степанівну; 

75. Доцента кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

ДОВГАНЕЦЬ Вікторію Ігорівну; 

76. Доцента кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

КРАВЧЕНКА Олександра Григоровича; 

77. Доцента кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

ЮХИМЕНКО Віолетту Олександрівну; 

78. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов призначити 

працівника ЗСУ БОКІЙ Віру Іллівну; 



 

79. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов призначити 

працівника ЗСУ ДІДУРИК Антоніну Іванівну; 

80. Старшого  викладача ВНЗ кафедри іноземних мов призначити 

працівника ЗСУ ЗАДОРОЖНУ Оксану Володимирівну; 

81. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

КОДОЛУ Раїсу Миколаївну; 

82. Викладача ВНЗ кафедри іноземних мов призначити СМІРНОВУ 

Олександру Іванівну; 

83. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов призначити працівника ЗСУ 

ТИННІКОВУ Аню Григорівну; 

84. Викладача  ВНЗ кафедри іноземних мов призначити ЯРОШ Анну 

Олександрівну; 

85. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

призначити працівника ЗСУ ЛАЗУТУ Романа Григоровича; 

86. Старшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

призначити працівника ЗСУ СЕМЕРИЧА Юрія Петровича; 

87. Наукового співробітника науково-організаційного відділу 

призначити працівника ЗСУ ГОЛОВКО Олену Євгеніївну; 

88. Наукового співробітника науково-організаційного відділу 

призначити працівника ЗСУ ГРИШЕНКО Наталію Олександрівну; 

89. Молодшого наукового співробітника науково-організаційного 

відділу призначити працівника ЗСУ КУЦАЄВА Володимира Вікторовича; 

90. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ БОНДАРЕНКА Леоніда 

Олександровича; 

91. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ РУДЕНКА Володимира Івановича; 

92. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (перспектив розвитку 

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити працівника ЗСУ ПЛУГОВУ Ольгу Богданівну; 

93. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(розвитку мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ МІНОЧКІНА Анатолія 

Івановича; 

94. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ ЧЕНЧЕНКА Віктора 

Анатолійовича; 



 

95. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

мереж доступу та електромагнітної сумісності) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ ОЧІЧЕНКА Романа Анатолійовича; 

96. Провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(розвитку мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити ЮРЧЕНКА Олега 

Васильовича; 

97. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії (розвитку 

мереж зв’язку на базі безпілотних авіаційних комплексів) науково-дослідного 

управління (перспектив розвитку телекомунікаційних систем) наукового центру 

зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ РАДЧЕНКА Миколу 

Миколайовича; 

98. Старшого наукового співробітник науково-дослідного відділу 

(математичного та програмного забезпечення) науково-дослідного управління 

(перспектив розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ БОВДУ Владислава Едуардовича; 

99. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (математичного 

та програмного забезпечення) науково-дослідного управління (перспектив 

розвитку інформаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити працівника ЗСУ КАРПЕНКА Андрія Олександровича; 

100. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(інформаційного, лінгвістичного та ергономічного забезпечення) науково-

дослідного управління (перспектив розвитку інформаційних систем) наукового 

центру зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ МУСІЄНКА 

Володимира Анатолійовича; 

101. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації 

призначити працівника ЗСУ ОВСЯННІКОВА Вячеслава Володимировича; 

102. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ 

ЧЕРНИШ Юлію Олександрівну; 

103. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах) науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) 

наукового центру зв’язку та інформатизації  призначити працівника ЗСУ 

ТКАЧА Володимира Олександровича; 

104. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 



 

та інформатизації призначити працівника ЗСУ ЗІНЧЕНКА Андрія 

Олександровича; 

105. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-

дослідного управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку 

та інформатизації працівника ЗСУ ТЕРЕЩЕНКО Тетяну Павлівну; 

106. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ НЕЧУШКІНА Миколу Петровича; 

107. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної 

безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного 

управління (проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та 

інформатизації  призначити працівника ЗСУ ХОРОШКА Володимира 

Олексійовича; 

108. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку призначити працівника ЗСУ МАЛЬЦЕВУ 

Ірину Робертівну; 

109. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(спеціальних досліджень) науково-дослідного управління (проблем захисту 

інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації призначити працівника 

ЗСУ КУКЛЮКА Миколу Миколайовича; 

110. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ 

ПОБЕРЕЖЕЦЬ Тетяну Василівну; 

111. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ 

ГЕТЬМАН Алевтину Вячеславівну; 

112. Наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(супроводження розроблення стандартів планування зв’язку та підготовки 

військ зв’язку) науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) 

наукового центру зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ 

ГАВРЮКА Віктора Семеновича; 

113. Старшого наукового співробітника проектно-конструкторського 

науково-дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, 

автоматизації, захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-

телекомунікаційних мереж) науково-дослідного управління (розвитку військ 

зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації працівника ЗСУ ШУГАЛІЙ 

Ольгу Олександрівну; 



 

114. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ ЦИМБАЛ Ірину 

Володимирівну; 

115. Наукового співробітника проектно-конструкторського науково-

дослідного відділу (створення комплексів та засобів зв’язку, автоматизації, 

захисту інформації та кіберзахисту інформаційно-телекомунікаційних мереж) 

науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру 

зв’язку та інформатизації призначити працівника ЗСУ ФЕДОРОВА Анатолія 

Григоровича; 

116. Провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити КРЕДЕНЦЕРА Бориса Петровича; 

117. Старшого наукового співробітника науково-дослідного відділу 

(технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного 

управління (розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та 

інформатизації призначити працівника ЗСУ ІЛЬЄНКО Оксану Вікторівну; 

118. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити працівника ЗСУ ГЛОБІНА Андрія Вікторовича; 

119. Наукового співробітника науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити працівника ЗСУ ОСТАПУКА Олександра Івановича; 

120. Старшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити працівника ЗСУ ГУРЖІЙ Ірину Анатоліївну; 

121. Наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації 

призначити ПОНОМАРЕНКО Зою Миколаївну. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  заступника начальника інституту з наукової роботи  

полковника РАДЗІВІДОВА Г. про видання наукового збірника “Вісник ВІТІ 

Комунікаційні та інформаційні системи” та склад редакційної колегії. Тези 

інформації додаються до протоколу.  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання наукового збірника “Вісник ВІТІ Комунікаційні та 

інформаційні системи” ухвалити. 

2 Склад редакційної колегії згідно інформації заступника начальника 

інституту з наукової роботи затвердити. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор                 В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                       О. БУЛГАКОВ 

 

  


