ПРОТОКОЛ № 2
засідання Вченої ради інституту
27 жовтня 2020 року
Головуючий - Голова Вченої ради інституту
генерал-майор ОСТАПЧУК В.
Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О.
Присутні 38 осіб згідно реєстраційного листа
Порядок денний:
1.Про роботу відділу персоналу та стройового з укомплектування
інституту посадовими особами. Аналіз відповідності освіти посадових осіб
займаним посадам станом на 20 жовтня 2020 року. (Доповідь начальника
відділу персоналу та стройового).
2.Про результати проведення навчального збору
з громадянами
України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу.(Доповідь
начальника кафедри № 6).
3.Про освітньо-наукові програми та навчальні плани здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії. (Інформація заступника начальника інституту
з науковоїроботи).
4.Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії 2020 року набору. (Інформація заступника начальника інституту з
науковоїроботи).
5.Про збірник наукових праць «Суспілство. Держава. Армія» та
навчальних посібників ”Web –технології та Web- дизайн” і“Організація баз
даних та знань”. (Інформація начальника кафедри № 3,22).
6.Про виконання рішеньВченої ради інституту. (З 1 квітня до 1 жовтня
2020 року)(Інформація секретаря Вченої ради інституту).
7.Прорезультати проведення фахового семінару щодо дисертації майора
Фесьохи В.В((Інформація начальника кафедри № 22).
8.Про створення та склад разової спеціалізованоївченої ради з правом
прийняття до розгляду та проведення разового захистудисертації майора
Фесьохи В.В. на здобуття вченого звання доктора філософії. (Інформація
заступника начальника інституту з науковоїроботи).
9.Про зміни у складі Вченої ради інституту. (Інформація заступника
начальника інституту).
10. Про кандидата на здобуття державної іменної стипендії найкращим
молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування
подвигу Героїв України – Героїв небесної сотні. (Інформація заступника
начальника інституту з науковоїроботи).
11. Про поновлення на навчання в інституті на заочну форму навчання
СЕМИТКІВСЬКОЇ Ірини Володимирівни. (Інформація начальника факультету
№ 1)
12. Про відрахування курсантів та студентів заочної форми навчання з
інституту. (Інформація начальників факультетів № 1,2,3).

1. СЛУХАЛИ:
1. Доповідь начальника відділу персоналу та стройового підполковника
ЛИСЕНКА С. про роботу відділу персоналу та стройовогоз укомплектування
інституту посадовими особами. Аналіз відповідності освіти посадових осіб
займаним посадам станом на 20 жовтня 2020 року. Тези доповіді додаються до
протоколу.
ВИСТУПИЛИ:
1.
Начальник
інституту
генерал-майор
В.ОСТАПЧУК
запропонував доповідачу, начальникам факультетів, заступникам начальника
інституту звернути увагу на укомплектування підлеглих підрозділів.
ПОСТАНОВИЛИ:
2. Начальнику відділу персоналу та стройового:
посилити роботу з військовими комісаріатами, центрами зайнятості,
територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки щодо
збільшення відсотки укомплектованості осіб рядового, сержантського та
старшинського складу.
розпочати роботу у січні 2021р. щодо переміщення 2-х офіцерів
випускників 5 КППК з в/ч А0415 до факультету інформаційних систем
інституту.
відслідковувати та направляти в першу чергу на курси лідерства
офіцерського складу тих військовослужбовців, які перебувають у резерві на
посади, які потребують оперативно – тактичного рівня освіти.
2. Начальникам факультетів, начальнику наукового центру зв’язку та
інформатизації до лютого 2021р. надати на розгляд начальника інституту
кандидатів на переведення до інституту з інших військових частин.
3. Головному старшині інституту до лютого 2021р. провести роботу у
частинах безпосереднього підпорядкування Командуванню Військ зв’язку та
кібербезпеки Київського гарнізону щодо укомплектування посад рядового,
сержантського та старшинського складу інституту.
2. СЛУХАЛИ:
1. Доповідь начальника кафедри № 6 полковника ЖУКА О. про
результати проведення навчального збору з громадянами України, які
навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу. Тези доповіді додаються
до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Завдання навчального збору 2020 року з громадянами України, які
пройшли повний курс військової підготовки у відповідності до кваліфікаційних
характеристик та програм військової підготовки виконані в повному обсязі.

2. Начальнику кафедри військової підготовки до 10 листопада
організувати вручення довідок про присвоєння громадянам України первинного
військовогозвання молодший лейтенант запасу.
3. Начальнику кафедри військової підготовки при плануванні
навчального збору у 2021 році врахувати особливості організації та проведення
навчального збору 2020 року в умовах запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID-19.
4. Начальнику кафедри військової підготовки направити громадян
України 2 року навчання для проходження військово-лікарської комісії до
районних військових комісаріатів за місцем перебуванням на військовому
обліку.
5. Начальнику кафедри військової підготовки до 15 травня 2021 року
підготувати листи військовим комісарам для призову громадян України 2 року
навчання для проходження навчального збору.
6. Начальнику кафедри військової підготовки до 30 листопада 2020 року
подати заявки до служб інституту для забезпечення озброєнням, військовою
технікою, паливно-мастильними матеріалами, речовим майном та
продовольством.
3. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з науковоїроботи
полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про освітньо-наукові програми та навчальні
плани здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. Тези інформації
додаються до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Освітньо-наукові програми та навчальні плани здобувачів вищої
освіти ступеня доктора філософії ЗАТВЕРДИТИ.
4, СЛУХАЛИ:
1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи
полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії 2020 року набору. Тези інформації додаються до
протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ
1. Індивідуальні плани здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії 2020 року набору ЗАТВЕРДИТИ.
5. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію начальника кафедри № 3 полковника САЄНКА О. про
збірник наукових праць”Суспілство. Держава. Армія" Тези доповіді додаються
до протоколу;

2. Інформацію начальника кафедри № 22 полковника БОВДИ Є. про
навчальний посібники ”Web –технології та Web- дизайн” Тези доповіді
додаються до протоколу;
3. Інформацію начальника кафедри № 22 полковника БОВДИ Є. про
навчальний посібник
“Організація баз даних та знань”. Тези доповіді
додаються до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Видання збірника наукових праць”Суспілство. Держава. Армія"
вважати доцільним;
2. Видання навчального посібника ”Web –технології та Web- дизайн”
вважати доцільним;
3. Видання навчального посібника “Організація баз даних та знань”.
вважати доцільним.
6. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію секретаря Вченої ради інституту працівника ЗСУ
БУЛГАКОВА О. про виконання рішень Вченої ради інституту за період з 1
квітня до 1 жовтня 2020 року. Тези інформації додаються до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Відповідальним особам на наступному засіданні Вченої ради
інституту доповісти про усунення недоліків, які відмічені в інформації
секретаря.
7. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію начальника кафедри № 22 полковника БОВДИ Є. про
результати проведення фахового семінару щодо дисертації майора Фесьохи В.
Тези інформації додаються до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Інформацію начальника кафедри № 22 полковника БОВДИ Є. про
результати проведення фахового семінару щодо дисертації майора Фесьохи В.
прийняти до відома.
8. СЛУХАЛИ:
1.Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи
РАДЗІВІЛОВА Григорія Даниловича про створення разової спеціалізованої
вченої ради для захисту дисертаційної роботи Фесьохи Віталія Вікторовича на
спеціальну тему, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії в
галузі знань 12 Інформаційні технології та спеціальності 126 Інформаційні
системи та технології.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати Голові Вченої ради інституту звернутися до
Міністерства освіти та науки України з клопотанням про створення разової
спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної роботи Фесьохи Віталія
Вікторовича на спеціальну тему, поданої на здобуття наукового ступеня
доктора філософії у складі:
Голови ради – доктора технічних наук, професора Романюка Валерія
Антоновича, професора кафедри автоматизованих систем Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
Членів ради:
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Сови Олега
Ярославовича, начальника кафедри автоматизованих систем Військового
інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (рецензент);
кандидата технічних наук, доцента Нестеренка Миколи Миколайовича,
заступника начальника кафедри комп’ютерних інформаційних технологій
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут
(рецензент);
доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Ракушева
Михайла Юрійовича, професора кафедри застосування космічних систем та
геоінформаційного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та
інформаційних технологій Національного університету оборони України імені
Івана Черняховського Міністерства оборони України (опонент);
доктора технічних наук, професора Толюпи Сергія Васильовича,
професора кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського
Національного університету імені Тараса Шевченко Міністерства освіти та
науки України (опонент).
9. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію
заступника начальника інституту полковника
ТАРАСОВА В. про зміни у складі Вченої ради інституту. Тези інформації
додаються до протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ :
1. Рекомендувати начальнику інституту ввести у склад Вченої ради
інституту особовий склад згідно доданого списку.
10. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з науковоїроботи
полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про кандидата на здобуття державної іменної
стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності
та вшанування подвигу Героїв України – Героїв небесної сотні. Тези інформації
додаються до протоколу.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту кандидатом на здобуття
державної іменної стипендії найкращим молодим вченим для увічнення подій
Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв небесної
сотні представити старшого викладача кафедри № 23 майора БЕЛЯКОВА
Роберта Олеговича.
11. СЛУХАЛИ:
1. Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про
поновлення на навчання в інституті на заочну форму навчання
СЕМИТКІВСЬКОЇ Ірини Володимирівни. Тези інформації додаються до
протоколу.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Питання щодо поновлення на навчання в інституті на заочну форму
навчання СЕМИТКІВСЬКОЇ Ірини Володимирівни перенести на наступне
засідання Вченої ради інституту з метою доопрацювання документів
необхідних для його розгляду.
12. СЛУХАЛИ:
1). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника
КУЗЮРИ С. про відрахування з інституту студента 3-ого курсу заочної форми
навчання 3-ого факультету солдата Йосипка Володимира Віталійовича.
Заслухавши
інформацію
ТВО
начальника
факультету
№3
підполковника КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що солдат
Йосипок Володимир Віталійович має академічну заборгованість за п’ять
навчальних семестрів.
Командування факультету клопоче про відрахування з інституту студента
3-ого курсу 3-ого факультету солдата Йосипка Володимира Віталійовича за
академічну неуспішність.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту
студента 3 - ого курсу заочної форми навчання 3 - ого факультету солдата
Йосипка Володимира Віталійовича за академічну неуспішність.
2). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника
КУЗЮРИ С. про відрахування з інституту студента 3-ого курсу заочної форми
навчання 3-ого факультету сержанта Макієнка Станіслава Сергійовича.
Заслухавши
інформацію
ТВО
начальника
факультету
№3
підполковника КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що сержант
Макієнко Станіслав Сергійович має академічну заборгованість за чотири
навчальні семестрі.

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту студента
3-ого курсу 3-ого факультету сержанта Макієнка Станіслава Сергійовича за
академічну неуспішність.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту
студента 3 - ого курсу заочної форми навчання 3 - ого факультету сержанта
Макієнка Станіслава Сергійовича за академічну неуспішність.
3). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника
КУЗЮРИ С. про відрахування з інституту студента 4-ого курсу заочної форми
навчання 3-ого факультету мол. сержанта Кириченка Павла Валентиновича.
Заслухавши
інформацію
ТВО
начальника
факультету
№3
підполковника КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що мол. сержант
Кириченко Павло Валентинович має академічну заборгованість за чотири
навчальні семестрі.
Командування факультету клопоче про відрахування з інституту студента
4-ого курсу 3-ого факультету мол. сержанта Кириченка Павла Валентиновича
за академічну неуспішність.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту
студента 4 - ого курсу заочної форми навчання 3 - ого факультету
мол. сержанта Кириченка Павла Валентиновича за академічну
неуспішність.
4). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника
КУЗЮРИ С. про відрахування з інституту студента 3-ого курсу заочної форми
навчання 3-ого факультету ст. прапорщика Стукало Андрія Валерійовича.
Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника
КУЗЮРИ С., Вчена рада інституту встановила, що ст. прапорщик Стукало
Андрій Валерійович має академічну заборгованість за чотири навчальні
семестрі.
Командування факультету клопоче про відрахування з інституту студента
4-ого курсу 3-ого факультету ст. прапорщика Стукало Андрія Валерійовича за
академічну неуспішність.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту студента
4 - ого курсу заочної форми навчання 3 - ого факультету ст. прапорщика
Стукало Андрія Валерійовича за академічну неуспішність.
5. Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про
відрахування з інституту курсанта 1-го курсу 1-го факультету солдата
ПАВЛЕНКА Олексія Миколайовича.

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ
Є, Вчена рада інституту встановила, що курсант ПАВЛЕНКО Олексій
Миколайович звернувся до командування факультету з проханням відрахувати
його з інституту в зв'язку з розірванням контракту. З ним проводились бесіди,
але курсант ПАВЛЕНКО Олексій Миколайович рішення свого не змінив.
Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта
1-го курсу 1-го факультету солдата ПАВЛЕНКА Олексія Миколайовича в
зв'язку з достроковим розірванням контракту через небажання продовжувати
навчання.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту курсанта
1-го курсу 1-го факультету солдата ПАВЛЕНКА Олексія Миколайовича в
зв'язку з достроковим розірванням контракту через небажання продовжувати
навчання.
6). Інформацію начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА
В. про відрахування з інституту курсанта 1-го курсу 2-го факультету солдата
ВАСЮРИ Олександра Сергійовича.
Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника
ОЛЕКСЕНКА В. Вчена рада інституту встановила, що курсант ВАСЮРА
Олександр Сергійович звернувся до командування факультету з проханням
відрахувати його з інституту в зв'язку з розірванням контракту. З ним
проводились бесіди, але курсант ВАСЮРА Олександр Сергійович рішення
свого не змінив.
Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта
1-го курсу 2-го факультету солдата ВАСЮРИ Олександра Сергійовича в зв'язку
з достроковим розірванням контракту через небажання продовжувати навчання.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту
курсанта 1-го курсу 2-го факультету солдата ВАСЮРУ Олександра
Сергійовича в зв'язку з достроковим розірванням контракту через небажання
продовжувати навчання.
7).
Інформацію
начальника
факультету
№2
полковника
ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 2-го
факультету солдата СТУПАКОВОЇ Валерії Сергіївни.
Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника
ОЛЕКСЕНКА В. Вчена рада інституту встановила, що курсант
СТУПАКОВА В. своєю поведінкою порушила вимоги статей Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України, які стосуються дисципліни,
моральної та етичної поведінки військовослужбовця – курсанта. Поведінка
курсанта СТУПАКОВОЇ В. була засуджена в виступах начальника інституту
генерал – майора ОСТАПЧУКА В., заступника начальника інституту з

морально-психологічного забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О.
начальника факультету полковника ОЛЕКСЕНКА В. начальника кафедри
полковника СОВИ О. та інших членів Вченої ради інституту. Курсант
СТУПАКОВА В. виступила з каяттям про скоєний вчинок та дала обіцянку
виключити подібне у майбутньому.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Враховуючи
каяття
у
скоєному,
залишити
курсанта
СТУПАКОВУ В. в інституті.
2. Оголосити курсанту СТУПАКОВОЇ В. останнє попередження.
3. Заступнику начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення, начальникам факультетів каяття курсанта СТУПАКОВОЇ В у
скоєному вчинку поширити серед курсантів інституту. (Термін виконання - до
01 грудня 2020).
8).
Інформацію
начальника
факультету
№2
полковника
ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 2-го
факультету солдата ОЛІЙНИК Анастасії Олександрівни. Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника
ОЛЕКСЕНКА В. Вчена рада інституту встановила, що курсант ОЛІЙНИК А. своєю поведінкою порушила вимоги статей Статуту внутрішньої служби
Збройних Сил України, які стосуються дисципліни, моральної та етичної
поведінки військовослужбовця – курсанта. Поведінка курсанта ОЛІЙНИК А.
була засуджена в виступах начальника інституту генерал – майора
ОСТАПЧУКА В., заступника начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О.
начальника факультету
полковника ОЛЕКСЕНКА В. начальника кафедри полковника СОВИ О. та
інших членів Вченої ради інституту. Курсант ОЛІЙНИК А. виступила з каяттям
про скоєний вчинок та дала обіцянку виключити подібне у майбутньому.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Враховуючи каяття у скоєному, залишити курсанта ОЛІЙНИК А. в
інституті.
2. Оголосити курсанту ОЛІЙНИК А. останнє попередження.
3. Заступнику начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення, начальникам факультетів каяття курсанта ОЛІЙНИК А. у
скоєному вчинку поширити серед курсантів інституту. (Термін виконання - до
01 грудня 2020).
9).
Інформацію
начальника
факультету
№2
полковника
ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 2-го курсу 2-го
факультету солдата ПЕТРОЩУК Марії Сергіївни.
Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника
ОЛЕКСЕНКА В. Вчена рада інституту встановила, що курсант

ПЕТРОЩУК М. своєю поведінкою порушила вимоги статей Статуту
внутрішньої служби Збройних Сил України, які стосуються дисципліни,
моральної та етичної поведінки військовослужбовця – курсанта. Поведінка
курсанта ПЕТРОЩУК М. була засуджена в виступах начальника інституту
генерал – майора ОСТАПЧУКА В., заступника начальника інституту з
морально-психологічного забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О.
начальника факультету полковника ОЛЕКСЕНКА В. начальника кафедри
полковника СОВИ О. та інших членів Вченої ради інституту. Курсант
ПЕТРОЩУК М. виступила з каяттям про скоєний вчинок та дала обіцянку
виключити подібне у майбутньому.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Враховуючи каяття у скоєному, залишити курсанта ПЕТРОЩУК М.
в інституті.
2. Оголосити курсанту ПЕТРОЩУК М. останнє попередження.
3. Заступнику начальника інституту з морально-психологічного
забезпечення, начальникам факультетів каяття курсанта ПЕТРОЩУК М. у
скоєному вчинку поширити серед курсантів інституту. (Термін виконання - до
01 грудня 2020).
Голова Вченої ради інституту
генерал - майор
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