
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради інституту 

27,29 грудня 2022року 

 

Засідання 27 грудня 2022року 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 44 особи згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стан охорони державної таємниці та захисту інформації з 

обмеженим доступом в інституті у 2022р. (Доповідь начальника охорони 

державної таємниці - помічника начальника інституту).  
2. Про присвоєння вченого звання “професор” заступнику начальника 

інституту з наукової роботи полковнику РАДЗІВІЛОВУ Г. (Інформація 

начальника кафедри № 23). 
3. Про присвоєння вченого звання “професор” начальнику кафедри 

№13 полковнику КУЗАВКОВУ В. (Інформація начальників факультетів № 1). 
4. Про кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

(Інформація начальника факультету № 3). 
5. Про затвердження індивідуальних планів здобувачів вищої 

освіти  ступеня доктора філософії  2022 року набору. (Інформація ЗНІ наукової 

роботи). 

6. Про затвердження Правил прийому до докторантури  і ад’юнктури 

та програми вступних іспитів на 2023 рік у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут в 2023 році.((Інформація 

заступника начальника інституту з наукової роботи). 

7. Про видання збірника наукових праць “Суспільство. Держава. 

Армія” та навальних посібників “Прикладна криптологія” і “Основи побудови 

та застосування систем інформаційної зброї”. (Інформація начальника кафедри 

№ 3).  

8. Про відрахування з інституту курсантів факультету № 3. 

(Інформація начальника факультету № 3). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника охорони державної таємниці - помічника 

начальника інституту старшого лейтенанта РИБАКА О. про стан охорони 

державної таємниці та захисту інформації з обмеженим доступом в інституті у 

2022р.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику охорони державної таємниці - помічнику начальника 

інституту організувати вивчення відповідним офіцерським та курсантським 



складом основних вимог Закону України «Про державну таємницю» та 

«Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, 

органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях» та інших нормативно правових документів, що дасть змогу більш 

ефективно виконувати заходи викладені у проблемних питаннях. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА В. про представлення РАДЗІВІЛОВА Григорія Даниловича до 

присвоєння вченого звання професора кафедри Технічного та метрологічного 

забезпечення. 

Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо 

присвоєння вченого звання професора кафедри Технічного та метрологічного 

забезпечення заступнику начальника інституту з наукової роботи полковнику 

РАДЗІВІЛОВУ Григорію Даниловичу  

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник кафедри Технічного та метрологічного забезпечення 

полковник Гриценок Костянтин,  який зазначив, що за час роботи у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, 

РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович зарекомендував себя в якості відданого 

та люблячого свою справу науково-педагогічного працівника. Має стаж 

науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти –  20 (двадцять) років, 

6 (шість) місяців.  

РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович приймає активну участь в організації 

та постійному удосконаленні освітнього процесу в інституті. Усі завдання, які 

виникають у ході організації навчального процесу, РАДЗІВІЛОВ Г. Д. виконує 

своєчасно та у повному обсязі, застосовує інноваційний стиль виконання своїх 

обов'язків та поставлених перед ним завдань. 

Кваліфікований методист, ефективно навчає особовий склад. Активно 

бере участь в заходах спрямованих на підвищення як особистої кваліфікації, так 

і кваліфікації підлеглого особового складу. Здатний швидко розбиратися в суті 

питання та виділяти головне, наполегливо, творчо і енергійно йде до визначеної 

мети. Мислить творчо, критично, завжди прямує до пошуку сміливих, 

нестандартних рішень, всебічно їх обґрунтовує та підтримує розрахунками.  

Підготував  трьох кандидатів наук:  

Бєляков Роберт Олегович,  спеціальність – озброєння і військова техніка         

28.02. 2017 року. Диплом ДК № 041111; 

Лебідь Євген Віцентійович, спеціальність – озброєння і військова техніка 

23.10. 2018року. Диплом ДК № 049433; 

Залужний Олексій Вікторович, спеціальність – інформаційні технології 

09.02.2021 року. Диплом ДК 058622 

Керує підготовкою ад’юнктів, а також здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії, приймає активну участь у науковій роботі та роботі 



військово-наукового товариства інституту. У своїй науковій діяльності 

РАДЗІВІЛОВ Г. Д. демонструє високий рівень наукових і професійних 

навичок.  При вирішенні наукових задач прагне досягти обґрунтованого 

розгляду проблеми. Здобувач досконало володіє сучасними методами 

експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий науково-

технічний кругозір. Постійно вдосконалює свої знання та вміння, працює над 

підвищенням свого наукового рівн 

Здобувач приймає участь у трьох науково-дослідних роботах за 

спеціальними темами, є організатором та учасником міжнародних конференцій, 

головним редактором наукового видання «Вісник ВІТІ» та  членом постійної 

спеціалізованої вченої ради СРД 26.710.01 Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за спеціальністю 20.02.14 

–  озброєння та військова техніка.  

Приймає активну участь у науковій роботі та роботі військово-наукового 

товариства інституту, є член редакційної колегії Збірника наукових праць 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

Гарант освітньо наукової програми підготовки докторів фіцлософії  за 

спеціальністю 255 – “Озброєння та військова техніка”. 

Отримав сертифікат, який підтверджують достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою у 2022 році – B2.  

Відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.01.2016  № 13 зі змінами, заступник начальника інституту з 

наукової роботи РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович відповідає кваліфікаційним 

вимогам щодо присвоєння вченого звання професора. 

 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію з 3 (трьох) 

осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі результатів таємного голосування, присвоїти вчене звання 

професора кафедри Технічного та метрологічного забезпечення: 

ПІБ за проти недійсні бюлетені 

РАДЗІВІЛОВУ Григорію 

Даниловичу 

43 0 0 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію Голови Вченої ради інституту генерал-майора 

ОСТАПЧУКА В. про представлення Кузавкова Василя Вікторовича до 

присвоєння вченого звання професора кафедри Побудови телекомунікаційних 

систем. 



Головуючий Вченої ради представив висновок кафедри щодо 

присвоєння вченого звання професора кафедри Побудови телекомунікаційних 

систем начальника кафедри Побудови телекомунікаційних систем, доктора 

технічних наук КУЗАВКОВА Василя Вікторовича. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник факультету Телекомунікаційних систем Рибка Євгеній 

Миколайович, який зазначив, що за час роботи у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Кузавков Василь 

Вікторович зарекомендував себе в якості відданого та люблячого свою справу 

науково-педагогічного працівника. Особисто приймає активну участь у 

освітньому та науковому житті інституту, а також активно залучає до цього 

процесу особовий склад кафедри та курсантів.  

Кузавков В. В. приймає активну участь в організації та постійному 

удосконаленні освітнього процесу в інституті. Постійно долучається до 

виконання етапів держбюджетних НДР, які спрямовані на розвиток теорії і 

практики сучасних систем та засобів зв’язку військового призначення, а також 

методів управління ними.  

Усі завдання, які виникають у ході організації навчального процесу, 

Кузавков В. В. виконує своєчасно та у повному обсязі, застосовує інноваційний 

стиль виконання своїх обов'язків і завдань, поставлених перед його 

підрозділом, що дає змогу значно скоротити час на їх реалізацію та підвищити 

якість результатів. 

Кваліфікований методист, ефективно навчає особовий склад. Активно 

бере участь в заходах спрямованих на підвищення як особистої кваліфікації, так 

і кваліфікації підлеглого особового складу. Здатний швидко розбиратися в суті 

питання та виділяти головне, наполегливо, творчо й енергійно йде до 

визначеної мети. Мислить творчо, критично, завжди прямує до пошуку 

сміливих, нестандартних рішень, всебічно їх обґрунтовує та підтримує 

розрахунками.  

Керує підготовкою ад’юнктів, а також здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії та доктора наук (підготував двох кандидатів технічних наук 

та двох докторів філософії), приймає активну участь у науковій роботі та роботі 

військово-наукового товариства інституту. У своїй науковій діяльності 

Кузавков В. В. демонструє високий рівень наукових і професійних навичок. 

При вирішенні наукових задач прагне досягти обґрунтованого розгляду 

проблеми. Здобувач досконало володіє сучасними методами 

експериментальних та аналітичних досліджень, має широкий науково-

технічний кругозір. Постійно вдосконалює свої знання та вміння, працює над 

підвищенням свого наукового рівня. 

Здобувач є членом постійної спеціалізованої вченої ради СРД 26.710.01 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут за 

спеціальністю 20.02.14 –  озброєння та військова техніка. Приймає активну 

участь у науковій роботі та роботі військово-наукового товариства інституту, є 

співвиконавцем низки науково-дослідних робіт, а також здобувач є член 



редакційної колегії Збірника наукових праць Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, м. Київ та член 

редакційної колегії Наукового журналу “Інформаційна безпека” 

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. 

Сєвєродонецьк. Експерт галузевої експертної ради ГЕР 25 Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти, за спеціальністю 255 – 

“Озброєння та військова техніка”. 

Отримав сертифікат, який підтверджують достатньо високий рівень 

володіння іноземною мовою у 2021 році – B2, Комунальний Позашкільний 

навчальний заклад «Перші Київські державні курси іноземних мов». 

 Відповідно до «Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 14.01.2016 № 13 зі змінами, начальник кафедри Побудови 

телекомунікаційних систем факультету Телекомунікаційних систем доктор 

технічних наук, доцент полковник Кузавков Василь Вікторович відповідає 

кваліфікаційним вимогам щодо присвоєння вченого звання професора. 

 

Для проведення таємного голосування обрано лічильну комісію з  

3 (трьох) осіб. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. На підставі результатів таємного голосування, присвоїти вчене звання 

професора кафедри Побудови телекомунікаційних систем 

ПІБ за проти недійсні бюлетені 

Кузавкову Василю Вікторовичу 42 2 0 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової роботи - 

начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А. про кандидатів на 

отримання стипендії Кабінету Міністрів України.  

Заслухавши згідно з вимогами Наказу Міністерства освіти і науки 

України 14 січня 2021 року № 48 про Порядок визначення кандидатур для 

призначення академічної стипендії Кабінету Міністрів України курсантам 

закладів вищої освіти  інформацію ТВО заступника начальника факультету 

Бойового застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової 

роботи - начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А. про кандидатів 

на отримання стипендії Кабінету Міністрів України, Вчена рада інституту 

встановила, що курсант КУЗЬМИЧ Діана Юріївна являє собою взірець 

відношення до навчання та участі в усіх заходах інституту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 



 1. Рекомендувати начальнику інституту представити курсанта 3 – го 

курсу факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку солдата 

КУЗЬМИЧ Діану Юріївну кандидатом на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про індивідуальні плани здобувачів вищої 

освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору полковника НОСКОВА 

Олексія Олексійовича та капітана ПАВЛЮКА Дмитра Олександровича.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Індивідуальні плани наукової та навчальної роботи здобувача вищої 

освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору капітана ПАВЛЮКА 

Дмитра Олександровича затвердити.  

2. Розгляд індивідуальних планів наукової та навчальної роботи 

здобувача вищої освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору 

полковника НОСКОВА Олексія Олексійовича перенести на 29 грудня з метою 

коригування теми дисертаційного дослідження. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про затвердження Правил прийому до 

докторантури  і ад’юнктури та програми вступних іспитів на 2023 рік  у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут в 

2023 році.((Інформація ЗНІ наукової роботи). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Правила прийому до докторантури  і ад’юнктури та програми 

вступних іспитів на 2023 рік  у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут в 2023 році затвердити. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедр № 33,полковника ЧЕВАРДИНА В. про 

видання навальних посібників Прикладна криптологія і Основи побудови та 

застосування систем інформаційної зброї та начальника кафедр № 3, 

полковника САЄНКА О. про видання збірника наукових праць “Суспільство. 

Держава. Армія”.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання  збірника наукових праць “Суспільство. Держава. Армія” 

вважати за доцільне 



2. Розгляд доцільності видання навальних посібників Прикладна 

криптологія і Основи побудови та застосування систем інформаційної зброї 

перенести на 29 грудня з метою доопрацювання супровідних документів. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО заступника начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової роботи - 

начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А. про відрахування з 

інституту курсанта факультету Бойового застосування систем управління та 

зв’язку солдата  ГОРОБЦЯ Едуарда Володимировича.  

Заслухавши інформацію ТВО заступника начальника факультету 

Бойового застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової 

роботи - начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А, Вчена рада 

інституту встановила, що курсант ГОРОБЕЦЬ Едуард Володимирович не 

ліквідував академічну заборгованість у встановлені начальником інституту 

терміни.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку солдата 

ГОРОБЦЯ Едуарда Володимировича за академічну неуспішність. 

ГОЛОСУВАЛИ: За відрахування – 16. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. За результатами голосування рішення щодо відрахування курсанта 

ГОРОБЦЯ Едуарда Володимировича відкласти до 29.12.22р. 

2. За пропозицією Голови Вченої ради інституту доручити постійно 

діючої при Вченій раді інституту комісії  з  морально - психологічного 

забезпечення (відрахування, переведення та поновлення на навчання, 

призначення академічних (соціальних ) стипендій та інших питань, що 

стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, присвоєння почесних звань та 

інші питання) ретельно вивчити обставини виникнення академічної 

заборгованості у курсанта ГОРОБЦЯ Едуарда Володимировича та доповісти на 

засіданні Вченої ради інституту 29.12.22р. з метою обґрунтованості прийняття 

рішення. 

  

2). Інформацію ТВО заступника начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової роботи - 

начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А. про відрахування з 

інституту курсанта факультету Бойового застосування систем управління та 

зв’язку солдата  КУЛАКОВА Кирила Едуардовича.  

Заслухавши інформацію ТВО заступника начальника факультету 

Бойового застосування систем управління та зв’язку з навчальної та наукової 

роботи - начальника навчальної частини полковника ГУЦКА А, Вчена рада 

інституту встановила, що курсант КУЛАКОВ Кирило Едуардович не ліквідував 

академічну заборгованість у встановлені начальником інституту терміни.  



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

факультету Бойового застосування систем управління та зв’язку солдата 

КУЛАКОВА Кирила Едуардовича за академічну неуспішність. 

ГОЛОСУВАЛИ: За відрахування – 23. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. За результатами голосування рішення щодо відрахування курсанта 

КУЛАКОВА Кирила Едуардовича відкласти до 29.12.22р. 

2. За пропозицією Голови Вченої ради інституту доручити постійно 

діючої при Вченій раді інституту комісії  з  морально - психологічного 

забезпечення (відрахування, переведення та поновлення на навчання, 

призначення академічних (соціальних ) стипендій та інших питань, що 

стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, присвоєння почесних звань та 

інші питання) ретельно вивчити обставини виникнення академічної 

заборгованості у курсанта КУЛАКОВА К. та доповісти на засіданні Вченої 

ради інституту 29.12.22р. з метою обґрунтованості прийняття рішення. 

 

Засідання 29 грудня 2022року 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 41 особа згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про затвердження індивідуальних планів здобувачів вищої 

освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору. (Інформація ЗНІ наукової 

роботи). 

2. Про видання навальних посібників Прикладна криптологія та     

Основи побудови та застосування систем інформаційної зброї. (Інформація 

начальника кафедри № 33).  

3. Про відрахування з інституту курсантів факультету № 3. 

(Інформація начальника факультету № 3). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про індивідуальні плани здобувача вищої 

освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору полковника НОСКОВА 

Олексія Олексійовича.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Індивідуальні плани наукової та навчальної роботи здобувача вищої 

освіти  ступеня доктора філософії 2022 року набору полковника НОСКОВА 

Олексія Олексійовича затвердити.  



2. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедр № 33,полковника ЧЕВАРДИНА В. про 

видання навальних посібників Прикладна криптологія  і     Основи побудови та 

застосування систем інформаційної зброї. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навальних посібників Прикладна криптологія і Основи 

побудови та застосування систем інформаційної зброї вважати за доцільне 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію Голови постійно діючої при Вченій раді інституту 

комісії  з  морально - психологічного забезпечення (відрахування, переведення 

та поновлення на навчання, призначення академічних (соціальних ) стипендій 

та інших питань, що стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, 

присвоєння почесних звань та інші питання) полковника БОВДИ Е. щодо 

обставин виникнення академічної заборгованості у курсанта КУЛАКОВА К. 

(Тези інформації додаються до протоколу)  

Заслухавши інформацію Голови постійно діючої при Вченій раді 

інституту комісії Вчена рада інституту встановила, що комісія підтвердила  

обґрунтованість виникнення академічної заборгованості у курсанта 

КУЛАКОВА К. та підтримує  рішення начальника факультету про його 

відрахування  з інституту за академічну неуспішність.   

ГОЛОСУВАЛИ: За відрахування – 40, утрималось - 1. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата  КУЛАКОВА Кирила Едуардовича за академічну 

неуспішність. 

 

2). Інформацію Голови постійно діючої при Вченій раді інституту 

комісії  з  морально - психологічного забезпечення (відрахування, переведення 

та поновлення на навчання, призначення академічних (соціальних ) стипендій 

та інших питань, що стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, 

присвоєння почесних звань та інші питання) полковника БОВДИ Е. щодо 

обставин виникнення академічної заборгованості у курсанта ГОРОБЕЦЬ 

Едуарда Володимировича (Тези інформації додаються до протоколу)  

Заслухавши інформацію Голови постійно діючої при Вченій раді 

інституту комісії Вчена рада інституту встановила, що комісія підтвердила  

обґрунтованість виникнення академічної заборгованості у курсанта 

ГОРОБЕЦЬ Е. та підтримує  рішення начальника факультету про його 

відрахування  з інституту за академічну неуспішність.   

ГОЛОСУВАЛИ: За відрахування – 40, утрималось - 1. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата  ГОРОБЕЦЬ Едуард Володимирович за 

академічну неуспішність. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник  ЗСУ     О. БУЛГАКОВ 


