
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради інституту 

12 жовтня 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК  В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 40 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про кандидатів на заміщення вакантних посад науково – 

педагогічних та наукових працівників інституту. (Інформація начальника 

відділу персоналу та стройового).  

2. Про висунення кандидата на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених. (Інформація заступника начальника інституту з 

наукової роботи). 

3. Проблемні аспекти трансформації військової освіти, реалізація 

принципу “Освіта впродовж військової кар’єри”. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи).  

4. Про результати організації та проведення Первинної військово  - 

професійної підготовки з курсантами набору 2021 року. (Доповідь керівника 

адміністрації ПВПП). 

5. Про видачу диплома доктора філософії полковнику ЗАРУБЕНКУ 

Артуру Олександровичу. (Інформація заступника начальника інституту з 

наукової роботи).  

6. Про виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту 3-его та 4 – ого 

курсів. (Інформація наукових керівників ад’юнктів). 

 

1. СЛУХАЛИ:  

1). Інформацію  начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 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 факультету інформаційних технологій полковника 

НАПОЛЬСЬКОГО Ігоря Івановича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник НАПОЛЬСЬКИЙ Ігор Іванович   - за - 36. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника факультету інформаційних 

технологій призначити полковника НАПОЛЬСЬКОГО Ігоря Івановича. 

2). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 кафедри бойового застосування підрозділів 

зв’язку 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 

заступника начальника кафедри бойового застосування підрозділів зв’язку 

факультету бойового застосування систем управління та зв’язку підполковника 

КЛІМОВИЧА Сергія Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник КЛІМОВИЧ Сергій Олегович   - за - 37. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду заступника начальника кафедри бойового 

застосування підрозділів зв’язку факультету бойового застосування систем 

управління та зв’язку призначити підполковника КЛІМОВИЧА Сергія 

Олеговича. 



3). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 телекомунікаційних систем та мереж 

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 телекомунікаційних систем та мереж факультету 

телекомунікаційних систем майора ХОМЕНКА Павла Володимировича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор ХОМЕНКО Павло Володимирович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри 

телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних систем 

призначити майора ХОМЕНКА Павла Володимировича. 

4). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 автоматизованих систем управління 

факультету інформаційних технології. 

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 автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технології майора МЕРКОТАНА Дмитра Юрійовича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор МЕРКОТАН Дмитро Юрійович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри автоматизованих 

систем управління факультету інформаційних технології призначити майора 

МЕРКОТАНА Дмитра Юрійовича. 

5). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 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 

старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій підполковника НЕСТЕРОВА 

Олександра Миколайовича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник НЕСТЕРОВ Олександр Миколайович  - за - 37. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій факультету інформаційних технологій призначити 

підполковника НЕСТЕРОВА Олександра Миколайовича. 

6). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 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 

старшого викладача кафедри комп’ютерних інформаційних технологій 

факультету інформаційних технологій майора ФЕСЬОХИ Надії Олександрівни. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор ФЕСЬОХА Надія Олександрівна   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри комп’ютерних 

інформаційних технологій факультету інформаційних технологій призначити 

майора ФЕСЬОХУ Надію Олександрівну. 

7). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 посад 



старшого викладача кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту у підполковника ЧУБЕНКА Сергія Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ЧУБЕНКО Сергій Олександрович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду старшого викладача кафедри фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту призначити підполковника 

ЧУБЕНКА Сергія Олександровича. 

8). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 захисту інформації в телекомунікаційних системах 

та мережах 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 

викладача кафедри захисту інформації в телекомунікаційних системах та 

мережах факультету телекомунікаційних систем старшого лейтенанта 

БАЛАНА Андрія Васильовича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Старший лейтенант БАЛАН Андрій Васильович   - за - 37. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри захисту інформації в 

телекомунікаційних системах та мережах факультету телекомунікаційних 

систем призначити старшого лейтенанта БАЛАНА Андрія Васильовича. 

9). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 загальновійськових дисциплін майора 

ПАВЛИШАКА Андрія Романовича. 

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 загальновійськових дисциплін. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор ПАВЛИШАК Андрій Романович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри загальновійськових 

дисциплін призначити майора ПАВЛИШАКА Андрія Романовича. 

10). Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 військової підготовки. 

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 військової підготовки майора СЕРДЮКА Павла 

Євгенійовича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 



за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор СЕРДЮК Павло Євгенійович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри військової підготовки 

призначити майора СЕРДЮКА Павла Євгенійовича. 

11). Інформацію  начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. 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 професора 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 

професора кафедри побудови телекомунікаційних систем факультету 

телекомунікаційних систем ЧУМАКА Володимира Костянтиновича. 

Заслухавши інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. Вчена рада інституту провела таємне голосування 

за результатами якого визначено, що з 40 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. ЧУМАК Володимир Костянтинович   - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду професора кафедри побудови 

телекомунікаційних систем факультету телекомунікаційних систем призначити 

ЧУМАКА Володимира Костянтиновича. 

 

 

2. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

РАДЗІВІЛОВА Григорія Даниловича про висунення претендентом  для участі у 

конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

на 2022 – 2023 роки, за поданням начальника факультету телекомунікаційних 

систем, старшого викладача кафедри телекомунікаційних систем та мереж 

Солодовника В’ячеслава Ігоровича. 



ВИСТУПИЛИ: 

1. Заступник начальника інституту з наукової роботи, кандидат технічних 

наук, доцент РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович –зазначив, що за час роботи у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 

Солодовник В. зарекомендував себе в якості відданого та люблячого свою 

справу науково-педагогічного працівника, є автором 25 наукових праць, що 

опубліковані в період з 2017 до 2021 року. 

РАДЗІВІЛОВ Г. запропонував підтримати кандидатуру Солодовника В. в 

якості претендента на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

 

2. Начальник кафедри автоматизованих систем управління військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут доктор 

технічних наук, старший науковий співробітник Сова Олег Ярославович 

зазначив, що Солодовник В., є досвідченим і кваліфікованим фахівцем в 

області дослідження теоретичних і науково-технічних задач, що виникають на 

етапах створення та модернізації безпроводових систем зв’язку військового 

призначення. Тематика та обсяг опублікованих праць відображають його 

високий науковий та професійний рівень, що дозволяє рекомендувати 

Солодовника В. претендентом на здобуття стипендії Кабінету Міністрів 

України для молодих вчених. 

 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію у складі 

трьох осіб ХУСАІНОВ П., ВОСКОЛОВИЧ  О, ПАРШУК В. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На підставі результатів таємного голосування (за -35, проти-1, недійсних 

- 3) включити СОЛОДОВНИКА В’ячеслава Ігоровича до складу претендентів 

для участі у конкурсі на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених на 2022 – 2023 роки. 

 

 

3. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про проблемні аспекти трансформації військової освіти, 

реалізація принципу “Освіта впродовж військової кар’єри”. Тези інформації 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про проблемні аспекти трансформації військової освіти, 

реалізація принципу “Освіта впродовж військової кар’єри” прийняти до відома. 

 

 

 



4. СЛУХАЛИ:  

1. Доповідь керівника адміністрації ПВПП полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про результати організації та проведення Первинної 

військово - професійної підготовки з курсантами набору 2021 року. Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інститут з озброєння – начальнику озброєння 

розглянути питання щодо збільшення обсягів постачання до інституту засобів 

імітації вогню. (Термін виконання – під час підготовки до проведення ПВПП). 

2. Заступнику начальника інституту з тилу – начальнику тилу 

розглянути питання щодо заміни наметів, польових меблів, які вийшли з ладу, 

посадки дерев навколо табірного збору для створення затінку в спекотний 

період року та введенню в штат БЗНП ПНК-2 (110 л) для підігріву води. 

(Термін виконання – під час підготовки до проведення ПВПП). 

3. Заступнику начальника інституту з морально-психологічного 

забезпечення розглянути  питання  щодо обладнання польової кімнати традицій 

місцем для перегляду телевізійних програм та місцями для зарядки мобільних 

телефонів. (Термін виконання – під час підготовки до проведення ПВПП). 

4. Командиру батальйону забезпечення навчального процесу розглянути 

питання щодо збільшення засобів освітлення тилової зони табірного збору. 

(Термін виконання – під час підготовки до проведення ПВПП). 

 

 

5. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про видачу диплома доктора філософії 

підполковнику ЗАРУБЕНКУ Артуру Олександровичу. Тези інформації 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту диплом доктора філософії 

підполковнику ЗАРУБЕНКУ Артуру Олександровичу видати. 

 

 

6. СЛУХАЛИ:  

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. та наукових керівників ад’юнктів про виконання 

індивідуального плану наукової роботи та індивідуального плану навчальної 

роботи ад’юнктами інституту 3-его та 4 – ого курсів. Тези інформації 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію щодо виконання індивідуального плану наукової роботи 

 



та індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктами інституту 3-его та         

4 – ого курсів прийняти до відома. 

2. Окремо заслухати ад’юнкта 3-его курсу підполковника 

МИХАЙЛЮКА Сергія Станіславовича після його одужання. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник  ЗСУ        О. БУЛГАКОВ 

 

 

 


