
ПРОТОКОЛ № 20  

засідання Вченої ради інституту 
31 серпня 2021 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК  В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 35 осіб згідно реєстраційного листа 

 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту та здобувачами 

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

заступника начальника інституту  з навчальної роботи).  

2. Про  освітньо - наукові програми та навчальні плани здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії 2021 року набору. (Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи).  

3. Про здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

ад’юнктурою та призначення їм наукових керівників. (Інформація заступника 

начальника інституту з наукової роботи).  

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

 1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту  з наукової роботи 

полковника МАСЕСОВА М. про виконання індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту та 

здобувачами вищої освіти ступеня доктор філософії поза ад’юнктурою.  Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту перевести ад’юнктів та здобувачів 

вищої освіти ступеня доктор філософії поза ад’юнктурою відповідно до списку 

на наступний рік навчання. 

 

Список ад’юнктів: 

1. Підполковник БОГОЛІЙ Сергій Миколайович - перевід на 4 курс; 

2. Підполковник КРОТОВ Вадим Дмитрович - перевід на 4 курс; 

3. Підполковник ПАНТАСЬ Іван Олегович - перевід на 4 курс; 

4. Капітан РОМАНЕНКО Марія Михайлівна - перевід на 4 курс; 

5. Підполковник МИХАЙЛЮК Сергій Станіславович - перевід на 3 

курс; 

6. Підполковник ЯРОВИЙ Віталій Сергійович - перевід на 3 курс; 

7. Підполковник КОЛТОВСКОВ Дмитро Геннадійович - перевід на 3 

курс; 



8. Майор ГРИМУД Андрій Геннадійович - перевід на 3 курс; 

9. Капітан  НЕРОЗНАК Євгеній Ігорович - перевід на 3 курс; 

10. Підполковник ПОГРЕБНЯК Сергій Васильович - перевід на 2 курс; 

11. Підполковник ФОМІН Микола Миколайович - перевід на 2 курс; 

12. Підполковник ЦІМУРА Юрій Васильович - перевід на 2 курс; 

13. Ст. лейтенант ЛАВРИК Іван Васильович -  перевід на 2 курс; 

14. Капітан СІНЬКО Вікторія Володимирівна - перевід на 2 курс. 

 

 Список здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії поза 

ад’юнктурою: 

1. Полковник ПОНОМАРЬОВ Олександр Анатолійович - перевід на 5 

курс; 

2. Підполковник ІВЧЕНКО Микола Миколайович - перевід на 5 курс; 

3. Підполковник  ПРИС Геннадій Петрович - перевід на 5 курс; 

4. Підполковник  ЦАТУРЯН Олександр Григорович - перевід на 5 курс; 

5. Майор КАРАБАНЬ Олександр Валерійович - перевід на 5 курс 

6. Капітан БОНДАРЕНКО Тетяна Василівна - перевід на 5 курс; 

7. Майор ФЕСЬОХА Надія Олександрівна - перевід на 4 курс; 

8. Підполковник  ГУЛІЙ Володимир Станіславович  - перевід на 3 курс; 

9. Майор БЕРНАЦЬКИЙ Андрій Петрович - перевід на 2 курс; 

10. Генерал - майор ОСТАПЧУК Віктор Миколайович - перевід на 2 курс. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту  з наукової роботи 

полковника МАСЕСОВА М. про освітньо - наукові програми та навчальні плани 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 2021 року набору.  Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо - наукові програми та навчальні плани здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії 2021 року набору затвердити. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника МАСЕСОВА М. про здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії поза ад’юнктурою. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту прикріпити до інституту майора  

ДЕРКАЧ Тетяну Михайлівну та майора КОКОШИНСЬКОГО Віталія 

Валерійовича здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії поза 



ад’юнктурою та призначити їм наукових керівників кандидата технічних наук, 

доцента полковника РАДЗІВІЛОВА Г та доктора технічних наук, професора 

працівника ЗСУ РОМАНОВА О. відповідно. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор         В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                         О. БУЛГАКОВ 

  

 
 


