
ПРОТОКОЛ № 21 

засідання Вченої ради інституту 

07 вересня 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 діяльність інституту в 2020/2021навчальному році та завдання 

на наступний  навчальний рік. (Доповідь начальника інституту). 

2.  Про кандидатів на заміщення вакантних посад науково – 

педагогічних та наукових працівників інституту. (Інформація начальника 

відділу персоналу та стройового).  

3. Про результати роботи ЕК, завдання постійному складу інституту 

по усуненню виявлених недоліків. (Доповідь ЗНІ з навчальної роботи). 

4. Про виконання Плану роботи Вченої ради інституту у 2020/2021 

навчальному році та розгляд Плану роботи Вченої ради інституту на 2021/2022 

навчальний рік. (Інформація заступника начальника інституту). 

5. Про склад Вченої ради інституту. (Інформація заступника 

начальника інституту). 

 

1. CЛУХАЛИ: 

1). Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про організацію освітньої діяльності інституту в 

2020/2021 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. Тези доповіді 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. ЗНІ з навчальної роботи, начальнику НВ: 

подати до Міністерства освіти і науки України заяву про отримання 

ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширення провадження 

освітньої діяльності) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за 

спеціальністю: 122 Комп'ютерні науки, 125 Кібербезпека, 253 Військове 

управління. Підготувати відповідні відомості, які необхідно для розширення 

провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) згідно 

Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 "Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності". (Термін 

виконання – до 01 листопада 2021 року). 

 

2. ЗНІ з навчальної роботи, НФ №2, НК №21: 



розпочати роботу з підготовки відомості про самооцінювання освітньо-

професійної програми “Інформаційні системи та технології” за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти для проведення акредитації відповідної 

освітньої програми експертами Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти у 2022 році (Термін виконання – до 01 лютого 2022 року). 

 

3. ЗНІ з навчальної роботи, ЗНФ з ННР, начальнику НВ: 

розробити освітньо-професійні програми підготовки офіцерів 

тактичного рівня за другим (магістерським) рівне вищої освіти за 

спеціальностями: 122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні 

системи та технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 255 Озброєння та 

військова техніка відповідно до Стандартів вищої освіти України (Термін 

виконання – до 01 березня 2022 року). 

 

4. ЗНІ з навчальної роботи, ЗНФ з ННР, начальнику НВ: 

провести корегування навчальних планів підготовки офіцерів тактичного 

рівня за відповідними освітньо-професійними програмами другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 122 Комп’ютерні 

науки, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та технології, 172 

Телекомунікації та радіотехніка, 255 Озброєння та військова техніка (Термін 

виконання – до 01 травня 2022 року). 

 

5. Начальникам факультетів, кафедр: 

забезпечити якісну навчальну, виховну та методичну роботу, направлену 

на підвищення рівня практичної підготовки курсантів, здійснювати контроль за 

їх проведенням (Термін виконання – постійно); 

забезпечувати проведення всіх видів занять (планових занять згідно 

розкладу та самостійної роботи) навчально-методичними та інформаційними 

матеріалами (Термін виконання – постійно); 

спрямувати тематику атестаційних робіт з врахуванням досвіду ООС 

(Термін виконання – до 10 жовтня 2021 року); 

вжити дієвих заходів щодо виконання плану редакційно-видавничої 

діяльності інституту на 2021 рік (Термін виконання – до 15 жовтня 2021 року). 

  

6. Начальникам факультетів, начальникам курсів: 

посилити контроль за підлеглим особовим складом з боку офіцерів 

управління факультетів та командної ланки курсантських підрозділів під час 

навчальних занять, самостійної роботи (Термін виконання – постійно); 

підводити підсумки на факультетах та курсах за результатами навчання з 

детальним розглядом недоліків у навчальному та виховному процесі, визначати 

шляхи їх усунення (Термін виконання – відповідно до плану роботи). 

 

7. ЗНФ з НР: 

організувати та вимагати чіткого виконання від начальників кафедр 

заходів щодо системи контролю навчальних занять та обліку результатів 



контролю у журналі взаємних і контрольних відвідуваннях занять (Термін 

виконання – відповідно до плану роботи); 

своєчасно доповідати рапортом до навчального відділу про необхідність 

внесення змін щодо зняття групи з занять або заміни аудиторії тощо (Термін 

виконання – відповідно до плану роботи). 

  

8. Начальникам кафедр: 

своєчасно вносити зміни до навчальних програм з врахуванням вимог 

керівних документів, аналізу застосування військ в ООС (АТО), оснащення 

кафедр сучасною технікою зв'язку та АСУ (Термін виконання – постійно); 

продовжити вдосконалення методики проведення всіх видів занять із 

застосуванням елементів дистанційного навчання (Термін виконання – 

постійно); 

взяти на контроль своєчасність початку занять НПП кафедр (Термін 

виконання – постійно); 

організувати розробку навчально-методичних матеріалів, які повинні 

знаходитись під час проведення навчальних занять, їх перелік довести до НПП, 

контролювати їх наявність та повноту (Термін виконання – постійно); 

переглянути зміст інструкцій чергових кафедр, з метою включення 

пункту щодо здійснення доповіді черговим кафедри начальнику кафедри про 

відсутність груп, НПП на занятті, які проводяться на кафедрі відповідно 

(Термін виконання – до 30 вересня 2021 року). 

 

9. Науково-педагогічним працівникам: 

суворо витримувати план та методику проведення навчальних занять;  

контролювати забезпеченість навчальними посібниками кожного 

курсанта;  

використовувати технічні засоби навчання під час проведення занять;  

відпрацьовувати раціональні методичні прийоми щодо викладання 

матеріалу для набуття необхідних умінь та навичок курсантами. (Термін 

виконання – постійно). 

 

10. Начальнику навчального відділу, начальникам факультетів, 

командирам підрозділів курсантів посилити контроль за організацією та 

проведенням навчальних занять і самостійної роботи, наявності та готовності 

особового складу до занять та під час самостійної підготовки курсантів, за 

недопущенням відриву курсантів від занять без об'єктивних причин (Термін 

виконання – постійно). 

 

 

2). Доповідь заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника МАСЕСОВА М.. про організацію наукової діяльності інституту в 

2020/2021 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. Тези доповіді 

додаються до протоколу. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Заступнику начальника інституту з наукової роботи – організувати 

проведення науково-практичної конференції Інституту (листопад 2021 року). 

Підвищити статус конференції до Міжнародної. 

2. Начальнику НЦЗІ – сформувати пропозиції щодо проведення 

науково-практичного семінару Наукового центру зв’язку та інформатизації 

ВІТІ (квітень-травень 2022 року). 

3. Начальникам кафедр, начальнику НЦЗІ – забезпечити своєчасне 

подання НПП та НП статей до Збірників наукових праць Інституту (всього: 4 

збірники за 2021 рік), навчальних посібників відповідно до Плану. 

4. Начальникам кафедр, керівникам ВНТ курсантів – залучати курсантів 

до написання статей до збірника “ВІТІ”, а також раціоналізаторської та 

винахідницької діяльності. 

5. Начальнику НОВ – здійснювати постійний контроль виконання 

заходів щодо підвищення рейтингу ВІТІ серед закладів вищої освіти України. 

 

3). Доповідь заступника начальника інституту з морально - 

психологічного забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О. про організацію 

морально - психологічного забезпечення інституту в 2020/2021 навчальному 

році та завдання на новий навчальний рік. Тези доповіді додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

З питань підтримання належного рівня МПС, стану військової дисципліни 

та правопорядку особового складу інституту, коледжу, факультетів:  

забезпечити безумовне виконання Системи морально-психологічного 

впливу на особовий склад інституту, в підпорядкованих структурних підрозділах 

під час повсякденної діяльності затвердженої від 17.02.2020 року; 

періодично (не рідше одного разу на півріччя) проведення оцінювання 

МПС особового складу та рівня авторитету і лідерства керівного складу 

підрозділів, відзначення динаміки його змін; 

постійне проведення роботи  щодо виявлення осіб, що вживають спиртні 

напої (схильних до вживання) наркотичних речовин, їх звільнення з військової 

служби, викорінення взагалі з курсантських підрозділів таких ганебних явищ, як 

алкоголізм та наркоманія; 

сформувати у кожного майбутнього офіцера командирські та лідерські 

якості, виховати національно свідомого громадянина і патріота України; 

 

З питань підтримання належного рівня МПС, стану військової 

дисципліни та правопорядку особового складу інституту, коледжу, факультетів:  

забезпечити безумовне виконання Системи морально-психологічного 

впливу на особовий склад інституту, в підпорядкованих структурних підрозділах 

під час повсякденної діяльності затвердженої від 17.02.2020 року (відповідальні: 

ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ факультетів №1,№2,№3, ЗНКМПЗ, термін: протягом року); 



періодично (не рідше одного разу на півріччя) проводити оцінювання 

МПС особового складу та рівня авторитету і лідерства керівного складу 

підрозділів, відзначати динаміку його змін (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, 

ЗНКМПЗ, термін: один раз на півріччя); 

постійне проведення роботи  щодо виявлення осіб, що вживають спиртні 

напої (схильних до вживання) наркотичних речовин, їх звільнення з військової 

служби, викорінення взагалі з курсантських підрозділів таких ганебних явищ, як 

алкоголізм та наркоманія (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, ЗНКМПЗ, термін: 

протягом року); 

сформувати у кожного майбутнього офіцера командирські та лідерські 

якості, виховати національно свідомого громадянина і патріота України 

(відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, термін: до випуску офіцерів 2022 року). 

 

З питань щодо  організації внутрішніх комунікацій  та інформаційного 

супроводу особового складу: 

аналіз та збір інформації через анонімний канал через мобільний телефон 

в коледжі, на факультетах інституту для спілкування та вирішення проблемних 

питань курсантів та слухачів, здійснювати постійний моніторинг скарг та заяв 

військовослужбовців та оперативне реагування на них, підлеглий має вірити 

своєму командиру, підлеглий має знати, що тільки його начальник може 

вирішити його проблеми. А начальник (командир) підрозділу їх повинен знати, 

вникати та вирішувати (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, ЗНКМПЗ, термін: до 

15.02.2022 року); 

постійний моніторинг прес-службою інституту, структурами офіцерів 

МПЗ інституту, коледжу інформаційного ресурсу мережі Інтернет на предмет 

виявлення інформації серед курсантського складу, що може негативно вплинути 

на репутацію ВВНЗ та ЗС України, призначити відповідальних осіб, які 

персонально будуть відповідати за цей напрямок роботи (відповідальні: 

ЗНІМПЗ, начальник. прес-служби ВІТІ, ЗНФМПЗ, ЗНКМПЗ, термін: протягом 

року);  

створення (оновлення) наочної агітації пам’ятних місць, куточків на 

факультетах, коледжі, музеї інституту присвячених військовослужбовцям, 

загиблим за незалежність (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ,ЗНКМПЗ, термін: 

протягом року; 

з нагоди участі особового складу інституту у військовому параді на День 

незалежності України виготовити в інституті, на факультетах пересувних 

рекламних банерів про життєдіяльність підрозділів (відповідальні: ЗНІМПЗ, 

ЗНФМПЗ, термін: до 01.04.2022 року). 

 

4). Доповідь заступника начальника інституту з озброєння – начальника 

озброєння полковника КІМА О. про організацію діяльності служб озброєння 

інституту в 2020/2021 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Заступнику начальника інституту з озброєння, начальникам 

факультетів, начальникам кафедр зусилля зосередити: 

- на недопущенні втрат та нестач озброєння та військово-технічного 

майна (Термін виконання – постійно); 

- якісному та вчасному відпрацювання документів на списання техніки 

зв'язку старого парку та надлишкової техніки, яка не використовується в 

навчальному процесі (Термін виконання – постійно). 

2. Заступнику начальника інституту з озброєння роботу 

підпорядкованих служб зосередити на забезпеченні підрозділів інституту 

новітніми зразками техніки зв'язку для удосконалення навчально-матеріальної 

бази інституту, як польової, так і стаціонарної. (Термін виконання – постійно). 

 3. Начальникам факультетів та начальникам кафедр пріоритетним 

напрямком вважати обслуговування та підтримання у працездатному стані 

засобів та обладнання зв’язку навчально-матеріальної бази інституту. (Термін 

виконання – постійно). 

  
5). Доповідь ТВО заступника начальника інституту з тилу – начальника 

тилу підполковника КОНШИНА Д.. про організацію діяльності служб тилу 

інституту в 2020/2021 навчальному році та завдання на новий навчальний рік. 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з тилу – начальнику тилу та 

начальникам служб тилу організувати: 

- проведення протягом вересня спільно з представниками Київського 

квартирно-експлуатаційного управління осіннього огляду військового містечка 

59 та визначення першочергових об’єктів для включення в план поточного 

ремонту на 2022 рік; 

- підготовку всіх об’єктів інституту та проведення випробувань 

теплових мереж з метою усунення аварій до початку опалювального періоду; 

- завершення капітального ремонту приміщень медичного пункту та 

розпочати і закінчити частковий ремонт системи опалення медичного пункту 

до початку опалювального періоду; 

- продовження в цьому році та завершення капітального ремонту клубу в 

2022 році; 

- проведення заміни зворотної системи опалення в навчальному корпусі 

до початку опалювального періоду; 

- повне забезпечення особового складу речовим майном на зимовий 

період. 

 

6). Доповідь заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В про організацію служби військ та повсякденної діяльності в 

підрозділах інституту в 2020/2021 навчальному році та завдання на новий 

навчальний рік. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1.Начальнику відділення служби військ: 

продовжити роботу по удосконаленню систем охорони Військового 

інституту та приведення їх до вимог Типового (еталонного) проекту охоронної 

системи об’єктів військових частин Збройних Сил України; 

організацію пропускного режиму привести до вимог наказу ГШ ЗСУ від 

04.10.2018№ 330ДСК; 

закінчити заплановані заходи по встановленню спірального бар’єру 

безпеки «ЄГОЗА», системи відео спостереження, встановлення повноростового 

турнікету на КПП №1 інституту, грати та протигранатні сітки на вікнах у 

приміщеннях КПП№1, КПП№2, чергового інституту. 

 

2. Командирам підрозділів: 

особливу увагу звертати на підготовку особового складу який заступає 

черговими та помічниками чергових по інституту; 

нагадати підлеглому особовому складу про правила пропускного 

режиму на територію інституту та про категоричну заборону їх порушення; 

постійно здійснювати контроль за виконанням  заходів розпорядку дня, 

дотриманням військової дисципліни, правил носіння військової форми одягу, 

знання та виконання вимог статутів ЗСУ. 

 

3. Начальникам навчальних курсів до 13.09.2021 року перевірити рівень 

знань молодшими командирами статутів ЗСУ. 

особливу увагу звертати на добір та підготовку особового складу для 

несення служби в добовому наряді; 

до 17.09.2021 року провести  інструкторсько – методичне заняття по 

порядку звільнення особового складу з розташування інституту, особливу увагу 

звернути на форму одягу, а саме на заборону виходити за територію інституту у 

вигляді, що не відповідає уявленню про вигляд майбутнього офіцера ЗСУ та 

може принижувати громадську мораль.  

 

4.Черговим факультетів: 

посилити контроль пересування підрозділів по території інституту на 

заняття, самостійну підготовку, прийом їжі, на перервах під час занять; 

дотримання порядку та військової дисципліни в їдальні під час прийому 

їжі.  

 

5.Черговому інституту забезпечити: 

постійну готовність діяти під час отримання розпоряджень, сигналів 

(команд), оповіщення підрозділів (особового складу) і доведення до них 

розпоряджень і вказівок начальника інституту;  

утримання у постійній готовності до роботи засобів оповіщення та 

зв’язку; 

передачу інформації черговими змінами; 

вміле керування діями осіб добового наряду при виникненні різних 



обставин; 

постійний контроль за виконанням заходів розпорядку дня та 

підтриманням чистоти на закріплених територіях, через чергових осіб добового 

наряду. 

       

 

2. 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади заступника начальника інституту з навчальної роботи. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

заступника начальника інституту з навчальної роботи полковника СІЛКА 

Олексія Вікторовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник СІЛКО Олексій Вікторович   - за -  32. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду заступника начальника інституту з навчальної 

роботи призначити полковника СІЛКА Олексія Вікторовича. 

   

2). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади начальника факультету бойового застосування систем управління та 

зв’язку. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника факультету бойового застосування систем управління та зв’язку 

полковника ПОНОМАРЬОВА Олександра Анатолійовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник ПОНОМАРЬОВ Олександр Анатолійович - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника факультету бойового застосування 

систем управління та зв’язку призначити полковника ПОНОМАРЬОВА 

Олександра Анатолійовича. 

 

3). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади начальника кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника кафедри автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій полковника СОВИ Олега Ярославовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник СОВА Олег Ярославович   - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника кафедри автоматизованих систем 



управління факультету інформаційних технологій призначити полковника 

СОВУ Олега Ярославовича.   

 

4). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади начальника кафедри військово-гуманітарних дисциплін. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника кафедри військово-гуманітарних дисциплін полковника САЄНКА 

Олександра Григоровича . 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник САЄНКО Олександр Григорович  - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника кафедри військово-гуманітарних 

дисциплін призначити полковника САЄНКА Олександра Григоровича.   

 

5). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту-начальника фізичної підготовки і спорту.   



Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту-начальника фізичної підготовки і спорту полковника БИЧІХІНА Юрія 

Ігоровича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник БИЧІХІН Юрій Ігорович   - за -  34. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту-начальника фізичної підготовки і 

спорту призначити полковника БИЧІХІНА Юрія Ігоровича.  

  

6). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади старшого викладача кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

старшого викладача кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем підполковника БОРИСОВА Олега 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник БОРИСОВ Олег Володимирович  - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на старшого викладача кафедри побудови 

телекомунікаційних систем факультету телекомунікаційних систем призначити 

підполковника БОРИСОВА Олега Володимировича.  



  

7). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту підполковника БУТЕНКА Антона Євгенійовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник БУТЕНКО Антон Євгенійович  - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду  старшого викладача кафедри фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту призначити підполковника 

БУТЕНКА Антона Євгенійовича.  

  

8). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту. 



Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту підполковника ЛИТВИНЕНКА Андрія Івановича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ЛИТВИНЕНКО Андрій Іванович  - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду  старшого викладача кафедри фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту призначити підполковника 

ЛИТВИНЕНКА Андрія Івановича. 

   

9). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади старшого викладача кафедри військово-гуманітарних дисциплін . 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

старшого викладача кафедри військово-гуманітарних дисциплін підполковника 

МАХАНЬОВОЇ Юлії Олександрівни. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник МАХАНЬОВА Юлія Олександрівна - за -  30. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри військово-

гуманітарних дисциплін призначити підполковника МАХАНЬОВУ Юлію 

Олександрівну. 

   

10). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади  викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій . 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій факультету 

інформаційних технологій майора ФЕСЬОХІ Надії Олександрівна. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор ФЕСЬОХА Надія Олександрівна   - за -  35. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій факультету інформаційних технологій призначити 

майора ФЕСЬОХУ Надію Олександрівну. 

 

11). 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, начальником Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення 

посади викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченій раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 



викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і 

спорту майора ГРИЦАЯ Василя Валерійовича та старшого лейтенанта 

БОРДУСЕНКА Олександра Олександровича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 35 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор ГРИЦАЙ Василь Валерійович       - за -  33; 

2. Ст. лейтенант БОРДУСЕНКО Олександр Олександрович - за  - 2. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри фізичного виховання, 

спеціальної фізичної підготовки і спорту призначити майора ГРИЦАЯ Василя 

Валерійовича.   

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про результати роботи ЕК та завдання постійному 

складу інституту по усуненню виявлених недоліків. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. З метою організації якісної підготовки курсантів інституту, які 

здобувають вищу організувати впровадження в освітню діяльність кафедр 

інституту доктринальних документів, зокрема, відповідних стандартів, 

військових публікацій, польових керівництв тощо, в якості літературних 

джерел при відпрацюванні атестаційних робіт, що регламентують діяльність та 

застосування військ зв'язку. ( Відповідальні – начальники факультетів № 1, 2, 3. 

Термін виконання. - постійно) 

 2. Переглянути навчально-методичні матеріали щодо вивчення 

сучасних форм і способів застосування ЗС України та внести відповідні зміни у 

програми навчальних дисциплін. (Відповідальні – начальники кафедри  31. 

Термін виконання. - до 01.10.). 

  

 2. Провести заняття з НПП кафедр з питань використання умовних 

позначок, які чинні в ЗС України, типових структур органів військового 

управління, ПУ, вузлів та ліній зв’язку з метою недопущення помилок в понятті 

організаційно-штатної структури ЗС України та питань бойового застосування 

під час формування екзаменаційних білетів комплексного екзамену. 

(Відповідальні – начальники кафедри 13, 21, 22, 31, 32, 33. Термін виконання. - 

до 29.10.2021). 

 

 

4. СЛУХАЛИ:  



1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В.  про виконання Плану роботи Вченої ради інституту у 

2020/2021 навчальному році та План роботи Вченої ради інституту на 

2020/2021 навчальний рік. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про виконання Плану роботи Вченої ради інституту у 2020/2021 

навчальному році прийняти до відома. 

2. Рекомендувати начальнику інституту “План роботи Вченої ради 

інституту на 2020/2021 навчальний рік” затвердити.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

5. CЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про склад Вченої ради інституту на період 2021 -2026 років. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту включити до складу Вченої 

ради інституту нижче зазначений особовий склад. 

 

Посадови особі які вводяться до складу  

Вченої ради інституту за посадою  

 

1. Генерал - майор  Остапчук Віктор Миколайович -  начальник інституту; 

2. Полковник Тарасов Віталій Віталійович - заступник начальника інституту;  

3. Полковник Сілко Олексій Вікторович. - заступник начальника інституту з 

навчальної роботи; 

4. Полковник Радзівілов Григорій Данилович - заступник начальника 

інституту з наукової роботи;   

5. Полковник Петровський О. заступник начальника інституту з морально 

– психологічного забезпечення;   

6. Полковник Кім Олексій Сергійович. - заступник начальника інституту  з 

озброєння – начальник озброєння; 

7. Полковник Станілога  Олександр Григорович -  заступник начальника 

інституту з тилу - начальник тилу; 

8. Капітан  Черешневий  Олександр Ігорович – начальник фінансово - 

економічної служби; 

9. Полковник Рибка Євгеній Миколайович  - начальник факультету №1;  

10. Полковник Пономарьов Олександр Анатолійович -  начальник 

факультету №3;  

11. Полковник МАСЕСОВ Микола Олександрович - начальник Наукового 

центру зв’язку та інформатизації;  



12. Полковник ЗЛОБІН Кирило В’ячеславович – начальник Військового 

центру зв’язку та інформатизації; 

13. Працівник ЗСУ БУЛГАКОВ Олексій  Васильович -  учений секретар; 

14. Працівник ЗСУ  ГАЙНУЛЛІН Галімзян Суфіянович - голова профкому. 

 

ІІ. Посадови особі які вводяться 

до складу Вченої ради інституту на підставі 

виборів вищим колегіальним органом інституту 

1.   Полковник Ошурко Віталій Миколайович – начальник навчального відділу 

2. Підполковник Лисенко Сергій Володимирович – начальник відділу 

персоналу та стройового. 

3. Полковник Кузавков Василь Вікторович  - начальник кафедри №13; 

4. Полковник Жук Олександр Володимирович - начальник кафедри №12; 

5. Підполковник Зарубенко Артур Олександрович - доцент кафедри №11  

6. Полковник Гуржій Павло Миколайович - начальник кафедри №11; 

7. Полковник Гурський Тарас Григорович - заступник начальника кафедри 

№11;  

8. Полковник Палівода Валерій Станіславович - доцент кафедри №11;  

9. Майор Колодійчук Леонід Вікторович - старший викладач кафедри №11;  

10. Майор Савчук Максим Васильович - викладач кафедри №11; 

11. Майор Стозуб Василь Олександрович - начальник навчального курсу;  

12. Підполковник Гриценок Костянтин Миколайович - заступник начальника 

факультету№2  з ННР-ННЧ; 

13. Полковник Сова Олег Ярославович - начальник кафедри № 21; 

14. Підполковник Троцько Олександр Олександрович - доцент кафедри № 21; 

15. Полковник Бовда Едуард Миколайович - начальник кафедри № 22; 

16. Підполковник Нестеренко Микола Миколайович - заступник начальника 

кафедри №22;  

17. Підполковник Гулій Володимир Станіславович - заступник начальника 

кафедри № 23; 

18. Підполковник Ющенко Юрій Миколайович - старший викладач – 

начальник служби пожежної безпеки інституту кафедри № 23; 

19. Полковник Пивоварчук Сергій Андрійович  - начальник кафедри №31; 

20. Полковник Панченко Ігор В’ячеславович - начальник  кафедри № 32; 

21. Полковник Чевардін Владислав Євгенійович начальник кафедри № 33; 

22. Полковник Лазарь Борис Богданович - старший викладач кафедри № 31; 

23. Підполковник Філіпов Вячеслав Васильови -доцент  кафедри № 31;  

24. Підполковник  Восколович Олексій Іванович - доцент кафедри № 32; 

25. Підполковник Хусаінов Павло Валентинович доцент кафедри № 33; 

26. Підполковник ПРИС Геннадій Петрович заступник начальника центру 

зв’язку та інформатизації; 

27. Підполковник ШТОНДА Роман Михайлович  начальник науково-

дослідного відділу; 



28. Працівник ЗСУ МУСІЄНКО Володимир Анатолійович провідний 

науковий спеціаліст; 

29. Підполковник ДУМІТРАШ Вячеслав Олексійович - провідний науковий 

спеціаліст; 

30. Полковник ПАВЛЕНКО Олег Анатолійович - начальник кафедри №1; 

31. Полковник БИЧИХИН Юрій Ігоровичі начальник кафедри №2; 

32.  Полковник САЄНКО Олександр Григорович -  начальник кафедри №3; 

33. Працівник ЗСУ Рудоміно – Дусятська Ірина Анатолійовна - начальник 

кафедри № 4; 

34. Працівник ЗСУ ХРАБАН Тетяна Євгенівна - начальник кафедри №5; 

35. Підполковник ОСМАНОВ Руслан Наріманович - начальник кафедри №5; 

36. Підполковник КУЗЬМІН Андрій Вікторович – начальник циклової комісії 

військових засобів зв’язку; 

37. Майор ХАЙЛО Роман Олександрович – старший викладач циклової комісії 

загальновійськових дисциплін; 

38. Підполковник КОЛТОВСЬКОВ Дмитро Геннадійович -  ад’юнкт НОВ; 

39. Підполковник  ШТАНЕНКО Сергій Станіславович – докторант НОВ. 

 

ІІІ. Посадови особі перемінного складу 

які вводяться до складу Вченої ради інституту на підставі 

прямих виборів в курсантських підрозділах 

 

1. Мл. сержант Булковський Владислав Іванович -  курсант факультету № 1; 

2. Старший солдат Рибаченко Ігор Іванович - курсант факультету № 1; 

3. Солдат Кіт Валентин Анатолійович - курсант факультету № 2; 

4. Солдат Мичка Андрій Ігорович - курсант факультету № 2; 

5. Ст. солдат Попович Роман Сергійович - курсант факультету № 3; 

6. Солдат Паршук Валерія Анатоліївна - курсант факультету № 3. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор                                                                              В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ                                                                              О. БУЛГАКОВ 

 

 


