
ПРОТОКОЛ № 19 

засідання Вченої ради інституту 

19 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 Положення про Науковий центр зв’язку та інформатизації 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

(Інформація  начальника Наукового центру зв’язку та інформатизації).  

2. Про зміни до освітньо - професійної програми “Інформаційні системи 

та технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

3. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальника 

факультету № 3). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  начальника Наукового центру зв’язку та інформатизації 

полковника МАСЕСОВА М. про Положення про Науковий центр зв’язку та 

інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про зміни до освітньо- професійної програми 

“Інформаційні системи та технології” за спеціальністю 126 Інформаційні 

системи та технології для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни до освітньо- професійної програми “Інформаційні системи та 

технології за спеціальністю 126 Інформаційні системи та технології для 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти затвердити. 

 

 



3. СЛУХАЛИ: 

 1). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го 

факультету солдата  БОГИНИЧА Максима Юрійовича. 

 Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант БОГИНИЧ 

Максим Юрійович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата БОГИНИЧА Максима Юрійовича 

відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та 

поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 

24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата 

БОГИНИЧА Максима Юрійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з 

розірванням контракту та  пункту 2.15 наказу МОУ від 10.04.2009 №170 (зі 

змінами) через відмову від проходження військової служби на посадах осіб 

офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу 

припинити контракт про навчання у зв’язку із систематичним невиконанням 

умов контракту військовослужбовцем. 

 

 2). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го 

факультету солдата  ДУБИНИ Євгенія Олександровича. 

 Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ДУБИНА 

Євгеній Олександрович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ДУБИНИ Євгенія Олександровича 

відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та 

поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 

24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ДУБИНИ 

Євгенія Олександровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок 



переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, 

затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з розірванням 

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

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу припинити контракт 

про навчання у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем. 

 

3). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го 

факультету солдата  ЧУБА Микити Вікторовича. 

 Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ЧУБ 

Микита Вікторович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ЧУБА Микити Вікторовича 

відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та 

поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 

24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ЧУБА 

Микити Вікторовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок 

переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, 

затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з розірванням 

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

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення військового навчального закладу припинити контракт 

про навчання у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту 

військовослужбовцем. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор         В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                      О. БУЛГАКОВ 


