
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради інституту 

28 вересня 2021 року 

 

Головуючий  - ТВО Голови Вченої ради  

інституту полковник СІЛКО О. 

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О.В. 

Присутні 40 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про вибори Голови Вченої ради  Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут та його заступника. 

(Інформація ТВО Голови Вченої ради інституту полковника СІЛКА Олексія 

Вікторовича). 

2. Про результати прийому абітурієнтів на навчання в інституті у 2021 

році, стан та завдання профорієнтаційної діяльності структурних підрозділів 

інституту по забезпеченню набору абітурієнтів на  навчання у 2022 році. 

(Доповідь заступника начальника інституту  з навчальної роботи). 

3. Про звіт щодо діяльності інституту за 2020- 2021 навчальний рік. 

(Доповідь заступника начальника інституту). 

4. Про підсумки навчальної практики курсантів 1 курсу 2020 року 

набору. (Доповідь начальника кафедр №1). 

5. Про стан  редакційно – видавничої діяльності. Розгляд редакційно – 

видавничого плану на 2022 рік. (Доповідь начальника РВВ). 

6. Про затвердження Положення про огляд-конкурс на кращу кафедру 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

(Інформація заступника начальника інституту  з навчальної роботи). 

7. Про кандидата щодо присвоєння почесного звання Заслужений 

працівник освіти України полковника СІЛКА Олексія Вікторовича та 

полковника РАДЗІВІЛОВА  Григорія Даниловича. (Інформація  заступника 

начальника інституту з наукової роботи). 

8. Про відповідність наукового ступеня профілю діяльності 

військовослужбовця для виплати доплати за науковий ступень. (Інформація   

начальника Наукового центру зв’язку та інформатизації). 

9. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальника 

факультету  №  3).



1. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО Голови Вченої ради інституту полковника 

СІЛКА О. про те, що відповідно до вимог статті 36 Закону України про вищу 

освіту  в інституті створена Вчена рада, склад якої затверджений  наказом 

начальника інституту від 13.09.21 р № 474. Відповідно до вимог тієї же 

статті, вимогам Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації та Положення про Вчену раду ВІТІ  вчену раду вищого 

навчального закладу очолює її голова, який обирається таємним 

голосуванням з числа членів вченої ради вищого навчального закладу на 

строк діяльності вченої ради. Полковник СІЛКО О. запропонував членам 

вченої ради висунути кандидатів на посаду Голови Вченої ради Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник кафедри Військової підготовки підполковник 

ОСМАНОВ Р. запропонував Головою Вченої ради інститут обрати 

начальника інституту генерал – майора ОСТАПЧУКА Віктора 

Миколайовича. 

Інших пропозицій не поступило. 

Заслухавши інформацію ТВО Голови Вченої ради інституту 

полковника СІЛКА О. та пропозицію підполковника ОСМАНОВА Р., Вчена 

рада інституту провела таємне голосування за результатами якого визначено, 

що з  40 осіб, які присутні на засіданні, голосували: 

1. Генерал – майора ОСТАПЧУК В.  за             - 40; 

                          проти    - 0; 

       утрималося   - 0. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. За результатами голосування Головою Вченої ради Військовий 

інституту телекомунікацій та інформатизації ухвалити  кандидатуру 

начальника інституту генерал – майора ОСТАПЧУКА Віктора 

Миколайовича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту  з навчальної 

роботиполковника СІЛКА О. про результати прийому абітурієнтів на 

навчання в інституті у 2021 році, стан та завдання профорієнтаційної 

діяльності структурних підрозділів інституту по забезпеченню набору 

абітурієнтів на  навчання у 2022 році. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПИТАННЯ:  1. Начальник інституту генерал - майор ОСТАПЧУК В. У 

якому стані план проведення прийому у 2022 році? 

ВІДПОВІДЬ- проект плану розміщений  на сайті інституту з можливістю 

внесення пропозицій щодо змін та доповнень до грудня 2021 року. 



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з навчальної роботи: 

організувати відпрацювання Правил прийому до Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2022 році, 

Правил прийому до Військового коледжу сержантського складу ВІТІ імені 

Героїв Крут у 2022 році (Термін виконання – до 20 грудня 2021 року); 

організувати проведення “Днів відкритих дверей” в інституті (Термін 

виконання – щомісячно з жовтня 2021 року по червень 2022 року); 

організувати оновлення інформації щодо вступної кампанії 2022 

року, порядку та умов вступу на офіційному Веб-сайті інституту (Термін 

виконання – постійно); 

організувати роботу щодо підготовки друкованих матеріалів наочної 

агітації про ВІТІ, ВКСС ВІТІ, кафедру військової підготовки, вступної 

кампанії 2022 року (Термін виконання – до 15 жовтня 2021 року). 

2. Заступнику начальника інституту з морально-психологічного 

забезпечення з метою проведення заходів професійно-психологічного 

відбору та агітації на навчання в інституті спланувати заходи щодо агітації 

вступу до ВІТІ офіцерами управління інституту та факультетів:  

серед цивільної молоді у військових комісаріатах під час проведення 

призивної компанії, у військових частинах Київського та інших гарнізонів, 

військових частинах Видів Збройних Сил України, Оперативних 

командуваннях; серед учнів загальноосвітніх шкіл, середньо-спеціальних та 

середньотехнічних навчальних закладах м. Києва та Київської області. 

(Термін виконання - до 10 жовтня 2021 року). 

організувати розміщення інформації про інститут у спеціалізованих 

друкованих виданнях, які проводять інформування вступників про умови 

прийому та навчання у навчальних закладах України. (Термін виконання – 

жовтень-листопад 2021 року); 

провести уточнення інформації про Військовий інститут на Веб-

сайтах, які спеціалізуються на наданні інформації для абітурієнтів щодо 

вступу до ЗВО та переліку навчальних закладів (Термін виконання – до 1 

листопада 2021 року); 

проводити моніторинг інформаційних ресурсів, які спеціалізуються 

на наданні інформації для абітурієнтів щодо вступу до ЗВО з метою 

покращення іміджу вступу до ВІТІ та ВКСС ВІТІ (Термін виконання – 

постійно).  

3. Начальнику навчального відділу, начальникам факультетів, 

начальнику Військового коледжу сержантського складу:  

залучити курсантів, які убувають у канікулярну відпустку, на 

навчальну практику, військове стажування до проведення військово-

професійного інформування цивільної молоді загальноосвітніх шкіл, а також 

військовослужбовців військової служби за контрактом та строкової 

військової служби у військових частинах. Перед відбуттям курсантів 



визначати конкретні завдання щодо проведення заходів агітації. (Термін 

виконання – жовтень 2021 – травень 2022 року); 

скласти план  залучення мобільних агітаційних груп до проведення  

“Днів відкритих дверей”, військово-професійного інформування цивільної 

молоді загальноосвітніх шкіл м Києва  (Термін виконання – 10 жовтеня 

2021).  

4. Начальникам факультетів: 

забезпечити виконанням плану проведення профорієнтаційної та 

агітаційної роботи у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна, 

Військово-морському ліцеї, ліцеях з посиленою військово-фізичною 

підготовкою  та частинах безпосереднього підпорядкування Командуванню 

Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України у 2021-2022 

навчальному році військово-професійної орієнтації молоді офіцерами 

факультетів та кафедр у, загальноосвітніх, середньо-спеціальних та 

середньотехнічних навчальних закладах, військових частинах Київського та 

інших гарнізонах, з визначенням конкретних заходів та відповідальних 

виконавців (Термін виконання – з 21 жовтня 2021 року до 01 травня 2022 

року); 

з числа курсантів старших курсів створити по дві мобільні агітаційні 

групи, від факультету, надати списки мобільних агітаційних груп до 

навчального відділу інституту (Термін виконання – до 10 жовтня 2021 року). 

5. Начальнику групи професійно-психологічного відбору, для 

забезпечення проведення заходів військово-професійної орієнтації:  

забезпечити розсилку матеріалів до обласних, районних військових 

комісаріатів та міських військових комісаріатів, військових ліцеїв та ліцеїв з 

посиленою військово -фізичною підготовкою, кадрових органів структурних 

підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних 

Сил України, частин безпосереднього підпорядкування Міністерства 

оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України, кадрових 

органів управлінь та частин і підрозділів видів Збройних Сил України 

(Термін виконання – до 25 грудня 2021 року).  

 

Головуючий  - Голова Вченої ради  

генерал – майор ОСТАПЧУК В. 

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О.В. 

Присутні 40 осіб згідно реєстраційного листа 

 

1. СЛУХАЛИ: 

2). Інформацію Голови Вченої ради Військовий інституту 

телекомунікацій та інформатизації генерал – майора ОСТАПЧУКА В. про 

вибори заступника Голови Вченої ради  інституту. За пропозицією 

заступника начальника інституту полковника СІЛКА О.  заступником 

Голови Вченої ради  інституту обрали полковника ТАРАСОВА Віталія 

Віталійовича.  

3. СЛУХАЛИ: 



1. Доповідь заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про звіт щодо діяльності інституту за 2020- 2021 навчальний 

рік. Тези доповіді додаються до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ: 1. Заступник начальника інституту  з навчальної роботи 

полковника СІЛКО О.- запропонував видалити зі звіту інформацію з 

обмеженим доступом з метою його розміщення на сайті інституту. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Звіт про діяльність Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут за 2020- 2021 навчальний рік затвердити.  

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедр №1 полковника ПАВЛЕНКА О. про 

підсумки навчальної практики курсантів 1 курсу 2020 року набору. Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

ПИТАННЯ: 1. Начальник інституту генерал - майор ОСТАПЧУК В. Чому за 

результатами оцінки курсантів таки розбіжності в оцінках, які виставили  

керівники практики від частин і керівники практики від інституту та чому 

так багато задовільних оцінок? 

Відповідь не аргументована. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику кафедри провести аналіз оцінювання курсантів за 

практику керівниками від частин та від інституту і доповісти на наступному 

засіданні Вченої ради інституту.  

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

1. Доповідь начальника редакційно - видавничого відділу працівника 

ЗСУ БОХНО Т. про стан редакційно – видавничої діяльності та План 

редакційно – видавничої діяльності інституту  на 2022 рік. Тези доповіді 

додаються до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ: 1. Начальник інституту генерал - майор ОСТАПЧУК В. 

звернув увагу присутніх, що у військовому закладі невиконанню окремих 

пунктів плану, затвердженого начальником, передує рапорт з клопотанням 

на дозвіл цього з поясненням причин неможливості виконання. 

   

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту План редакційно-видавничої 

діяльності на 2022 рік представити директору Департаменту військової 

освіти і науки Міністерства оборони України для затвердження.  

2. Начальнику РВВ на засіданні Вченої ради інституту в грудні 2021 

року представити підсумкову таблицю  виконання плану РВВ за 2021  рік. 

 

 



6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Положення про огляд-конкурс на кращу кафедру 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про огляд-конкурс на кращу кафедру ВІТІ затвердити. 

2. В грудні 2021 року провести конкурс - огляд на кращу кафедру 

інституту. (Відповідальний за виконання -  заступник начальника інституту з 

навчальної роботи). 

 

 

7. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію   начальника Наукового центру зв’язку та 

інформатизації полковника МАСЕСОВА М. про кандидатів щодо 

присвоєння почесного звання Заслужений працівник освіти України 

полковника СІЛКА Олексія Вікторовича та полковника РАДЗІВІЛОВА  

Григорія Даниловича. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання щодо 

присвоєння почесного звання Заслужений працівник освіти України 

полковнику СІЛКУ Олексію Вікторовичу.  

2. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання щодо 

присвоєння почесного звання Заслужений працівник освіти України  

полковнику РАДЗІВІЛОВУ  Григорію Даниловичу. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника Наукового центру зв’язку та 

інформатизації полковника МАСЕСОВА М. про відповідність наукового 

ступеня профілю діяльності військовослужбовця для виплати доплати за 

науковий ступень. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику наукового центру ретельно проаналізувати діяльність  

підполковника Козубцова Ігоря Миколайовича на посаді та більш 

аргументовано доповісти це питання на наступної Вченої раді інституту. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

 1). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту курсанта 4-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку солдата  БОГДАНЦЕВА Артема Васильовича. 



 Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що  курсант БОГДАНЦЕВ Артем 

Васильович 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 факультету Бойового застосування систем управління та 

зв'язку солдата БОГДАНЦЕВА Артема Васильовича 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 факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата БОГДАНЦЕВА Артема 

Васильовича 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 ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту курсанта 4-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку солдата  СЕЛІВАНОВА Богдана Сергійовича. 

 Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що  курсант СЕЛІВАНОВ Богдан 

Сергійович 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 факультету Бойового застосування систем управління та 

зв'язку солдата СЕЛІВАНОВА Богдана Сергійовича 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 факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата СЕЛІВАНОВА Богдана 

Сергійовича 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 ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту курсанта 4-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку солдата  СМОЛЯГИ Іллі Івановича. 

 Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що  курсант СМОЛЯГА Ілля Іванович 

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 факультету Бойового застосування систем управління та 

зв'язку солдата СМОЛЯГИ Іллі Івановича 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 факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата СМОЛЯГИ Іллі Івановича 

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. 

 

4). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту курсанта 2-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв'язку солдата  НІКОЛАЄНКА Владислава Павловича. 



 Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що  курсант НІКОЛАЄНКО Владислав 

Павлович відмовляється від подальшого проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального 

закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 2-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та 

зв'язку солдата НІКОЛАЄНКА Владислава Павловича 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 2-го курсу факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку солдата НІКОЛАЄНКА 

Владислава Павловича 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. 

 

5). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту студента 2-ого курсу заочної форми навчання  факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку СУРОВЦЕВА Сергія 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що СУРОВЦЕВ Сергій Володимирович 

має академічну заборгованість за два навчальних семестри. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

студента 2-ого курсу  факультету Бойового застосування систем управління 

та зв'язку  СУРОВЦЕВА Сергія Володимировича за академічну 

неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

студента 2 - ого курсу заочної форми навчання  факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку  СУРОВЦЕВА Сергія 

Володимировича за академічну неуспішність. 



 

6). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту студента 3-ого курсу заочної форми навчання  факультету 

Бойового застосування систем управління та зв'язку ПОГИБИ Євгенія 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що ПОГИБА Євгеній Володимирович має 

академічну заборгованість за чотири навчальних семестри. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

студента 3-ого курсу  факультету Бойового застосування систем управління 

та зв'язку ПОГИБИ Євгенія Володимировича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

студента 3 - ого курсу заочної форми навчання факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку ПОГИБУ Євгенія 

Володимировича за академічну неуспішність. 

 

7). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту студента 3-ого курсу заочної форми навчання  факультету 

Бойового застосування систем управління та зв'язку ВОРОНЦОВОЇ 

Анастасії Анатоліївни. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С., 

Вчена рада інституту встановила, що  ВОРОНЦОВА Анастасія Анатоліївна 

має академічну заборгованість за чотири навчальних семестри. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

студента 3-ого курсу  факультету Бойового застосування систем управління 

та зв'язку ВОРОНЦОВОЇ Анастасії Анатоліївни за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

студента 3 - ого курсу заочної форми навчання  факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку ВОРОНЦОВУ Анастасію 

Анатоліївну за академічну неуспішність. 

 

8). Інформацію ТВО начальника факультету Бойового застосування 

систем управління та зв'язку підполковника КУЗЮРИ С. про відрахування з 

інституту студента 4-ого курсу заочної форми навчання  факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку  КОВАЛЬОВА Дениса Олеговича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку підполковника 



КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що  КОВАЛЬОВ Денис 

Олегович має академічну заборгованість за шість навчальних семестрів. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

студента 4-ого курсу  факультету Бойового застосування систем управління 

та зв'язку КОВАЛЬОВА Дениса Олеговича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

студента 4 - ого курсу заочної форми навчання  факультету Бойового 

застосування систем управління та зв'язку  КОВАЛЬОВА Дениса Олеговича 

за академічну неуспішність. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник  ЗСУ       О. БУЛГАКОВ 

 

 

 


