
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради інституту 

26 жовтня 2021 року 

 

 

Головуючий - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 41 особа згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про результати військового стажування курсантів 5 – ого курсу. 

Завдання щодо покращення організації та проведення військового стажування 

у наступному навчальному році. (Доповідь начальників факультетів № 1,2,3.). 

2. Про підсумки навчальної практики курсантів 1 курсу 2020 року 

набору. (Доповідь начальника кафедр №1). 

3. Про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії 2021 року набору. (Інформація заступника начальника інституту з 

наукової роботи). 

4. Про внесення змін до положень Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут, що стосуються підготовки 

здобувачів вищої освіти та організацію освітнього процесу. (Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи). 

5. Про затвердження сертифікатів наукових та науково - педагогічних 

працівників інституту про стажування та участь в міжнародних проектах. 

(Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи).  

6. Про виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального плану навчальної роботи ад’юнктом інституту 

підполковником МИХАЙЛЮКОМ С. (Інформація ад'юнкта). 

7. Про зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут. (Інформація заступника начальника інституту з 

навчальної роботи). 

8. Про Положення про сертифікатні програми у Військовому інституту 

телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

9. Про відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника 

ЗСУ для виплати доплати за науковий ступень. (Інформація начальника 

кафедри № 3).  

10. Про навчальний посібник “Організація військового зв’язку”. 

(Інформація начальника кафедри № 31).  

11. Про результати проведення фахового семінару щодо дисертації 

підполковника СОЛОДОВНИКА В. (Інформація начальника кафедри № 11). 

12. Про створення разової спеціалізованоі ̈ вченоі ̈ ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертаціі ̈ 



підполковника СОЛОДОВНИКА В. на здобуття вченого звання доктора 

філософії. (Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи). 

13. Про виконання рішень Вченої ради інституту. (Інформація секретаря 

Вченої ради інституту).  

14. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальника 

факультету № 2). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є., ТВО  

начальника факультету № 2 підполковника ГРИЦЕНКА К., начальника   

факультету № 3 полковника ПОНОМАРЬОВА О. про результати військового 

стажування курсантів 5 – ого курсу. Завдання щодо покращення організації та 

проведення військового стажування у наступному навчальному році. Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання перед 

Командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України щодо 

проведення військового стажування та практики курсантів у безпосередніх 

замовників, з метою якісної підготовки випускників. (Термін виконання – під 

час підготовки до проведення військового стажування). 

2. Керівникам стажування під час проведення військового стажування 

звернути увагу командирів військових частин на недопущенність залучення 

курсантів до виконання завдань не пов'язаних з виконанням програм 

військового стажування. (Термін виконання – під час проведення військового 

стажування). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

підсумки навчальної практики курсантів 1 курсу 2020 року набору. Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

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

відмітив, що на кафедрі недостатньо уваги приділяється плануванню роботи 

керівників від інституту під час контролю практики та підбору відповідального 

від кафедри для підтримки зв'язку з навчальним відділом та керівництвом 

сухопутних військ.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. З метою більш якісного виконання завдань навчальної практики за 

місяць до початку практики організувати відправку програми навчальної 

практики на посаді командира відділення (за фахом) у військові частини. 

(Відповідальні за виконання - заступник начальника інституту з навчальної 



роботи, начальник навчального відділу, начальник кафедри загальновійськових 

дисциплін). 

2. При подачі замовникам та керівникам органів військового 

управління, яким безпосередньо підпорядкований інститут, заявки на 

виділення місць для проходження військової практики курсантами у 

військових частинах (установах, організаціях) на наступний календарний рік, 

клопотати про проходження практики на посадах командирів відділень у 

навчальних центрах, механізованих, мотопіхотних, десантно-штурмових 

частинах та частинах морської піхоти у складі навчальної групи (без 

врахування спеціальності (спеціалізації). (Відповідальні за виконання - 

заступник начальника інституту з навчальної роботи, начальник навчального 

відділу, начальник кафедри загальновійськових дисциплін). 

3. За неділю до початку проведення військової практики подавати на 

затвердження начальнику інституту індивідуальний план роботи керівника 

практики, який призначений від інституту. (Відповідальний за виконання - 

начальник кафедри загальновійськових дисциплін). 

4. За місяць до початку військової практики узгоджувати з командирами 

військових частин питання щодо розміщення та забезпечення якісного 

проведення практики курсантів. (Відповідальні за виконання - начальник 

навчального відділу, начальник кафедри загальновійськових дисциплін). 

5. В місячний термін до початку практики організувати вивчення 

науково-педагогічними працівниками кафедри, офіцерами факультетів, 

навчальних курсів та курсантами документів з питань організації бойової 

підготовки, вимог програм і планів бойової підготовки військових частин 

(підрозділів) та інших необхідних документів. (Відповідальні за виконання - 

начальники факультетів, начальники курсів, начальник кафедри 

загальновійськових дисциплін). 

6. В недільний термін до початку навчальної практики організувати 

проведення показових інструкторсько - методичних занять та інструктажів з 

курсантами, які залучаються до навчальної практики. (Відповідальні за 

виконання - начальники факультетів, начальники курсів, начальник кафедри 

загальновійськових дисциплін). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 2021 року набору. Тези інформації додаються до 

протоколу.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Індивідуальні плани докторанта, ад’юнктів (всього чотири) та  

здобувачів ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою (всього два) 

затвердити. 



4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г про зміни до:  

Положення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. 

Героїв Крут про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії; 

Положення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. 

Героїв Крут про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; 

Положення Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. 

Героїв Крут про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Зміни до Положення Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут про організацію освітнього процесу здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії затвердити. 

2. Зміни до Положення Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії затвердити. 

3. Зміни до Положення Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора наук затвердити. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г про затвердження сертифікатів наукових та 

науково - педагогічних працівників інституту про стажування та участь в 

міжнародних проектах. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сертифікати наукових та науково-педагогічних працівників 

полковника КУЗАВКОВА В., полковника ЧЕВАРДИНА В., підполковника 

КЛІМОВИЧА С., підполковника БАКАНОВА В. та старшого лейтенанта  

МАРЧУКА О. про стажування та участь в міжнародних проектах затвердити. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ад’юнкта інституту підполковника  МИХАЙЛЮКА С. 

про виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального 

плану навчальної роботи. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію ад’юнкта інституту підполковника  МИХАЙЛЮКА С. 

прийняти до відома. 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про зміни до Статуту Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут. Тези інформації додаються 

до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Ухвалити зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені героїв Крут. 

2. Подати зміни до Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації ім. Героїв Крут вищому колегіальному органу громадського 

самоврядування інституту. (Термін виконання – до 01 листопада 2021 року. 

Відповідальний – заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Положення про сертифікатні програми у 

Військовому інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут. Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. “Положення про сертифікатні програми у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити.   

2. Начальникам кафедр на засіданнях кафедр розглянути пропозиції 

науково-педагогічних працівників щодо перспективних сертифікатних 

програм, які необхідно впроваджувати у Військовому інституті  та подати 

описи сертифікатних програм заступнику начальника інституту з навчальної 

роботи. (Термін виконання – 22 листопада 2021 року). 

3. Заступнику начальника інституту з навчальної роботи подати 

описи сертифікатних  програм на засідання Вченої ради Військового інституту 

з метою їх ухвалення  для запровадження в освітню діяльність. (Термін 

виконання – 26 листопада 2021 року).  

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про відповідність наукового ступеня профілю діяльності 

працівника ЗСУ ТРУШ Марії Сергіївни для виплати доплати за науковий 

ступень. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Науковий ступінь працівника ЗСУ ТРУШ М. відповідає профілю  



діяльності на кафедрі військово - гуманітарних дисциплін, що надає право для 

виплати за науковий ступінь кандидата наук. 

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

 1. Інформацію старшого викладача кафедри № 31 підполковника 

ФІЛІПОВА В. про навчальний посібник “Організація військового зв’язку”. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника “Організація військового зв’язку” 

вважати доцільним.   

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника кафедри № 11 полковника 

ГУРСЬКОГО Т. про результати проведення фахового семінару щодо дисертації 

підполковника СОЛОДОВНИКА В. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника кафедри № 11  полковника 

ГУРСЬКОГО Т. про результати проведення фахового семінару щодо дисертації 

підполковника СОЛОДОВНИКА В. прийняти до відома. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про створення разової спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертаціі ̈ підполковника СОЛОДОВНИКА В. на здобуття вченого звання 

доктора філософії.  

Тези інформації. 

Доповідаю про результати проведеної попередньої експертизи 

дисертації підполковника СОЛОДОВНИКА В’ячеслава Ігоровича на тему 

“Методи просторового кодування сигналів із індексною ортогонально-

частотною та просторовою модуляцією у системах військового радіозв’язку”, 

поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 25 – 

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону за 

спеціальністю 255 Озброєння і військова техніка. 

Рецензенти розглянувши дисертацію, наукові публікації, в яких 

висвітлені основні наукові результати дисертації, а також за результатами 

проведеного фахового семінару (15.09.2021) підготували позитивний висновок 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. 

Підготовлений висновок виданий здобувачеві. Рецензентами та структурним 



підрозділом, де було проведено фаховий семінар, надано пропозиції, щодо 

формування спеціалізованої вченої ради для захисту дисертації. Прошу Вас 

розглянути та затвердити пропозиції, подані структурним підрозділом, де 

проводилася попередня експертиза, щодо формування складу ради для 

проведення захисту дисертації підполковника СОЛОДОВНИКА В. Підставою 

для формування спеціалізованої вченої ради є: 

1. Успішне виконання здобувачем індивідуального плану наукової 

роботи та індивідуального навчального плану про, що свідчить позитивний 

висновок  наукового керівника та видана академічна довідки про виконання 

ним відповідної освітньо-наукової програми. 

2. Позитивний висновок рецензентів про наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення результатів дисертації виданий здобувачеві за 

результатами ознайомлення з дисертацією, науковими публікаціями, а також за 

результатами фахового семінару. 

Таким чином, прошу розглянути наступні пропозиції щодо формування 

разової спеціалізованої вченої ради для захисту дисертаційної роботи. 

До складу ради пропонуються: 

Голова ради – заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор 

КРЕДЕНЦЕР Борис Петрович, провідний науковий співробітник Наукового 

центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут; 

Члени ради: 

д.т.н., доцент КУЗАВКОВ Василь Вікторович, начальник кафедри 

побудови телекомунікаційних систем факультету телекомунікаційних систем 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

(рецензент); 

к.т.н., доцент ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович, заступник начальника 

кафедри телекомунікаційних систем та мереж факультету телекомунікаційних 

систем Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут (рецензент); 

заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., професор СЛЮСАР 

Вадим Іванович, головний науковий співробітник – начальник групи головних 

наукових співробітників з наукового керівництва досліджень Центрального 

науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України (опонент); 

д.т.н., професор ОДАРЧЕНКО Роман Сергійович, завідувач кафедри 

телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного 

університету (опонент). 

Запропонований склад ради відповідає всім вимогам Тимчасового 

порядку присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України (КМУ) від 06.03.2019 р. №167 (зі змінами, 

внесеними згідно з постановою КМУ від 09.06.2021 №608) та здатний 

кваліфіковано, об’єктивно та вимогливо оцінити науковий рівень і зміст 

поданої на розгляд дисертації. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання щодо 

формування разової спеціалізованої вченій ради з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертаціі ̈ підполковника 

СОЛОДОВНИКА В. на здобуття вченого звання доктора філософії у складі, 

якій запропонував полковник РАДЗІВІЛОВ Г.  

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію секретаря Вченої ради інституту працівника ЗСУ  

БУЛГАКОВА О. про виконання рішень Вченої ради інституту. Тези інформації 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію секретаря Вченої ради інституту працівника ЗСУ  

БУЛГАКОВА О. про виконання рішень Вченої ради інституту прийняти до 

відома.  

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних технологій 

підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 3-го 

курсу факультету Інформаційних технологій солдата ЩЕННІКОВА Владислава 

Олексійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що 

курсант ЩЕННІКОВ Владислав Олексійович відмовляється від подальшого 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

ЩЕННІКОВА Владислава Олексійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції 

про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) 

ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) 

у зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3-го курсу факультету Інформаційних 

технологій солдата ЩЕННІКОВА Владислава Олексійовича відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 

року №490 у зв’язку з розірванням контракту та пункту 2.15 наказу МОУ від 

10.04.2009 №170 (зі змінами) через відмову від проходження військової служби 



на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального 

закладу припинити контракт про навчання у зв’язку з невиконанням умов 

контракту військовослужбовцем. 

 

2). Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних технологій 

підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 1-го 

курсу  факультету Інформаційних технологій солдата  ФУРМАНЦА Анатолія 

Ігоровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що  

курсант ФУРМАНЕЦ Анатолій Ігорович звернувся до командування 

факультету з проханням відрахувати його з інституту в зв'язку з розірванням 

контракту. З ним проводились бесіди, але курсант ФУРМАНЕЦ А. рішення 

свого не змінив. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

ФУРМАНЦА Анатолія Ігоровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у 

зв’язку з розірванням контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-го курсу факультету Інформаційних технологій солдата 

ФУРМАНЦА Анатолія Ігоровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

МОУ, затвердженої наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 у зв’язку з 

розірванням контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ            О. БУЛГАКОВ 

 


