
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Вченої ради інституту 

24 листопада 2020 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту  

генерал – майор ОСТАПЧУК В. 

Секретар – підполковник  ЛИСЕНКО С. 

Присутні 43 особи згідно реєстраційного листа 

Порядок денний: 

1. Про стан  матеріального забезпечення інституту по службами тилу 

та завдання щодо його покращення. (Доповідь заступника начальника 

інституту з тилу).  

2. Про кандидатів на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних та наукових працівників інституту. (Інформація начальника 

відділу персоналу та стройового). 

3. 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). 

4. Про результати проведення конкурсного відбору серед громадян 

України, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою 

офіцерів запасу. (Інформація начальника кафедри № 6). 

5. Про Річний план наукової та науково – технічної діяльності 

інституту. (Інформація ЗНІ з наукової роботи). 

6. Про доцільність та спроможність проведення ліцензування 

підготовки за ступенем вищої освіти «молодший бакалавр» зі спеціальності 122 

та 172 у Військовому коледжу сержантського складу. (Інформація начальника 

коледжу). 

7. Про документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації. (Інформація ЗНІ з навчальної роботи,ЗНІ  з 

наукової роботи, начальника кафедри № 6). 

8. Про науково-дослідну роботу “Обгрунтування вимог до 

перспективної системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки з 

розрахуванням досвіду держав членів НАТО” - шифр Сирена. (Інформація ЗНІ 

з наукової роботи). 

9. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальника 

факультету № 1). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з тилу полковника 

СТАНИЛОГИ О. про стан  матеріального забезпечення інституту по службам 

тилу та завдання щодо його покращення. Тези доповіді додаються до  

протоколу. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з тилу – начальнику тилу 

організувати та здійснювати постійний контроль за: 

виконанням умов договорів щодо фінансово-господарської діяльності в 

напрямку тилового забезпечення; 

цільовим та законним витрачанням коштів та матеріальних засобів, 

недопущенням втрат та нестач; 

якісним харчуванням, створенням належних побутових умов особового 

складу, своєчасним забезпеченням підрозділів інституту засобами згідно 

затверджених організацією табелів, норм і лімітів та за їх зберіганням; 

завершенням проведення капітальних ремонтів, а саме: 

ремонт покрівлі клубу; 

ремонт у медичному пункті; 

ремонт санвузла казарми  факультету № 3; 

заміна вікон кафедри №32. 

проведенням в 2021 році капітальних ремонтних робіт, а саме: 

ремонт клубу (внутрішні роботи);  

ремонт санвузла казарми факультету №2; 

ремонт системи опалення, каналізації, водопостачання та приміщень 

навчальних корпусів будівель 59/1 та 59/28; 

ремонт асфальтобетонного покриття військового містечка №59; 

 ремонт фасаду будівлі 59/1; 

 ремонт огорожі військового містечка №59. 

 

 

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 наукової роботи . 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

заступника начальника інституту з наукової роботи полковника РАДЗІВІЛОВА 

Григорія Даниловича. 



Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник РАДЗІВІЛОВ Г.     - за - 43. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду заступника начальника інституту з наукової 

роботи призначити полковника РАДЗІВІЛОВА Григорія Даниловича.  

 

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 викладача кафедри загальновійськових дисциплін. 

Конкурсна комісія розглянула документи які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

викладача кафедри загальновійськових дисциплін майора КАПРАНА Євгена 

Сергійовича та майора СТАШКЕВИЧА Павла Анатолійовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор КАПРАН Є.        за -  40; 

2. Майор СТАШКЕВИЧ П.                за -  2. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду викладача кафедри загальновійськових 

дисциплін призначити майора КАПРАНА Євгена Сергійовича.  

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 



Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (розвитку інформаційно-

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

провідного наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку 

транспортних мереж) науково-дослідного управління (розвитку інформаційно-

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації 

підполковника ЯКОВЧУКА Олександра Вікторовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ЯКОВЧУК О.     - за - 39. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду провідного наукового співробітника науково-

дослідного відділу (розвитку транспортних мереж) науково-дослідного 

управління (розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем) НЦЗІ 

призначити підполковника ЯКОВЧУКА Олександра Вікторовича. 

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку транспортних 

мереж) науково-дослідного управління (розвитку інформаційно-

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

наукового співробітника науково-дослідного відділу (розвитку транспортних 

мереж) науково-дослідного управління (розвитку інформаційно-

телекомунікаційних систем) наукового центру зв’язку та інформатизації майора 

КОКОШИНСЬКОГО Віталія Валерійовича. 



Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Майор КОКОШИНСЬКИЙ В.     - за - 41. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду наукового співробітника науково-дослідного 

відділу (розвитку транспортних мереж) науково-дослідного управління 

(розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем) НЦЗІ призначити майора 

КОКОШИНСЬКОГО Віталія Валерійовича. 

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної безпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного управління 

(проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

наукового співробітника науково-дослідного відділу (кібернетичної безпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних системах) науково-дослідного управління 

(проблем захисту інформації) наукового центру зв’язку та інформатизації 

капітана ЗІНЧЕНКО Ірини Анатоліївни та старшого лейтенанта СІВОХИ 

Олени Михайлівни. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Капітан ЗІНЧЕНКО І.       - за - 37; 

2. Старший лейтенант СІВОХА О.     - за - 2. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду наукового співробітника науково-дослідного 

відділу (кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах) 

науково-дослідного управління (проблем захисту інформації) НЦЗІ призначити 

капітана ЗІНЧЕНКО Ірину Анатоліївну. 

 



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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового 

центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

начальника науково-дослідного управління (розвитку військ зв’язку) наукового 

центру зв’язку та інформатизації полковника ЖИВИЛИ Євгена 

Олександровича  та полковника АНТОНОВА Артема Михайловича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Полковник ЖИВИЛО Є.   за  - 34; 

2. Полковник АНТОНОВ А.       за - 2. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду начальника науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) НЦЗІ  призначити полковника ЖИВИЛУ Євгена 

Олександровича. 

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації. 



Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації наукового 

центру зв’язку та інформатизації підполковника САВІЦЬКОГО Леоніда 

Миколайовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник САВІЦЬКИЙ Л.     - за - 40. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду провідного наукового співробітника науково-

дослідної лабораторії (метрологічного забезпечення) науково-дослідного 

відділу (технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-

дослідного управління (розвитку військ зв’язку) НЦЗІ  призначити 

підполковника САВІЦЬКОГО Леоніда Миколайовича. 

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

провідного наукового співробітника науково-дослідної лабораторії 

(метрологічного забезпечення) науково-дослідного відділу (технічного 

забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-дослідного управління 

(розвитку військ зв’язку) наукового центру зв’язку та інформатизації наукового 

центру зв’язку та інформатизації підполковника ДОВГАЛЮКА Віталія 

Михайловича. 



Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Підполковник ДОВГАЛЮК В.     - за – 40. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду провідного наукового співробітника науково-

дослідної лабораторії (метрологічного забезпечення) науково-дослідного 

відділу (технічного забезпечення засобів зв’язку та автоматизації) науково-

дослідного управління (розвитку військ зв’язку) НЦЗІ  призначити 

підполковника ДОВГАЛЮКА Віталія Михайловича. 

 

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 з заміщення на конкурсній основі вакантних 

наукових посад у вищих військових навчальних закладах, військових 

навчальних підрозділах закладів вищої освіти та наукових установах 

Міністерства оборони України та Збройних Сил України затвердженої наказом 

МОУ від 26.06.2018 № 299 начальником Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації оголошено конкурс на заміщення посади 

молодшого наукового співробітника науково-організаційного відділу. 

Конкурсна комісія розглянула документи, які надійшли на конкурс, 

визначила рейтинг претендентів та пропонує Вченої раді інституту прийняти 

рішення щодо визначення переможця конкурсу серед  претендентів на посаду 

молодшого наукового співробітника науково-організаційного відділу 

працівника ЗСУ КУЦАЄВА Володимира Вікторовича. 

Заслухавши інформацію заступника начальника інституту полковника 

ТАРАСОВА В., Вчена рада інституту провела таємне голосування за 

результатами якого визначено, що з 43 чоловік, які присутні на засіданні, 

голосували: 

1. Працівник ЗСУ КУЦАЄВ В.     - за - 42. 

За результатами голосування Вчена рада інституту рекомендує 

начальнику інституту на посаду молодшого наукового співробітника науково-

організаційного відділу призначити працівника ЗСУ КУЦАЄВА Володимира 

Вікторовича. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь ТВО начальника факультету № 1 підполковника 

ЛЕБЕДЯ Є., начальника факультету № 2 полковника ОЛЕКСЕНКА В. та 

начальника факультету № 3 полковника  ПОНОМАРЬОВА О. про результати 

військового стажування курсантів 5 – ого курсу та завдання щодо покращення 



організації та проведення військового стажування у наступному навчальному 

році. Тези доповіді додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. 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 

стажування. (Термін виконання – під час проведення військового стажування). 

2. Керівникам стажування особливу увагу звертати на складання 

курсантами особистого плану роботи у відповідності з програмою стажування 

та його виконання. (Термін виконання – під час проведення військового 

стажування) 

3. Заступнику начальника факультету з навчальної та наукової роботи, 

начальникам кафедр спланувати та провести з курсантами додаткові заняття 

для підвищення методичної підготовки у проведенні занять (Відповідальні за 

виконання = заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи, 

начальники кафедр. Термін виконання – на передодні проведення військового 

стажування). 

4. Під час перевірок військового стажування керівниками від інституту 

рекомендувати керівникам військового стажування від військової частини 

більш відповідально підійти до формування відгуків на курсантів в яких 

зазначати, що потрібно покращити, на які аспекти освітнього характеру 

потрібно звернути увагу у підготовці. (Термін виконання - під час проведення 

військового стажування. Відповідальні за виконання – керівники військового 

стажування від інституту). 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника кафедри № 6  полковника ЖУКА О. про 

результати проведення конкурсного відбору серед громадян України, які 

виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу. 

Тези доповіді додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Роботу відбіркової комісії з проведення конкурсного відбору 

громадян України, які виявили бажання проходити військову підготовку за 

програмою підготовки офіцерів запасу у 2020 році вважати задовільною. 

2. Начальнику кафедри військової підготовки до 02 березня 2021 року 

підготувати агітаційні матеріали для проведення зустрічей зі студентами 

закладів вищої освіти та для проведення агітації в умовах COVID-19. 

3. Начальнику кафедри військової підготовки до 29.12.2020 року 

подати начальнику інституту проект наказу про призначення складу відбіркової 

комісії для організації проведення конкурсного відбору у 2021 році. 

5. СЛУХАЛИ: 



1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи  

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про “Річний план наукової та науково – технічної 

діяльності інституту”. Тези інформації додаються до  протоколу 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Рекомендувати начальнику інституту пропозиції, що стосуються 

Річного плану наукової та науково – технічної діяльності інституту на 2021 рік 

представити до Воєнно-наукового управління. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника коледжу сержантського складу полковника 

ЗЛОБІНА К. про доцільність та спроможність проведення ліцензування 

підготовки за ступенем вищої освіти «молодший бакалавр» зі спеціальності 122 

та 172 у Військовому коледжу сержантського складу. Тези інформації 

додаються до  протоколу 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Заступнику начальника коледжу з навчальної роботи - начальнику 

навчальної часини провести аналіз відповідності показників коледжу 

визначеним критеріям ліцензійних вимог з метою визначення можливості 

підготовки фахівців рівня молодший бакалавр, підготувати довідку та через 

навчальний відділ інституту подати на погодження начальника інституту. 

(Термін виконання – січень 2021 року).  

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію заступника начальника навчального відділу 

підполковника ТАРАПОВСЬКОГО А. про документи приймальної комісії 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації що стосуються 

прийому для підготовки за ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та 

освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр” у 2021 році. 

Текст інформації додається до протоколу. 

2). Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РАДЗІВІЛОВА Г. про документи приймальної комісії Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації, що стосуються прийому для 

підготовки за ступенем вищої освіти “доктор філософії” та “доктор наук” у 

2021 році. Текст інформації додається до протоколу. 

3). Інформацію начальника кафедри №6 полковника ЖУКА О. про 

документи приймальної комісії Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації що стосуються прийому громадян України для навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу у 2021 році. Текст інформації додається 

до протоколу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації що стосуються прийому осіб для підготовки 

за ступенем вищої освіти “бакалавр”, “магістр” та освітньо-професійного 

ступеня  “фаховий молодший бакалавр”  у 2021 році затвердити. 

2). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації, що стосуються прийому осіб для підготовки 

за ступенем вищої освіти “доктор філософії” та “доктор наук” у 2021 році 

затвердити. 

3). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації що стосуються прийому громадян України 

для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 2021 році затвердити. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи  

полковника РАДЗІВІЛОВА Г., про науково-дослідну роботу “Обгрунтування 

вимог до перспективної системи інформаційного забезпечення військової 

освіти і науки з розрахуванням досвіду держав членів НАТО” - шифр Сирена. 

Тези інформації додаються до  протоколу 

 

ПОСТАНОВИЛИ 

1. Звіт про науково-дослідну роботу “Обгрунтування вимог до 

перспективної системи інформаційного забезпечення військової освіти і науки з 

розрахуванням досвіду держав членів НАТО” - шифр Сирена ухвалити. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО начальника факультету № 1 підполковника 

ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсанта 3-го курсу 1-го факультету 

солдата МАЗУРА Максима Віталійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 1 

підполковника ЛЕБІДЯ Є. Вчена рада інституту встановила, що курсант 

МАЗУР Максим Віталійович 22 листопада 2020 року скоїв самовільну відлучку 

та вживав спиртні напої. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 3-го курсу 1-го факультету солдата МАЗУРА Максима Віталійовича 

за недисциплінованість. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 - го курсу 1 - го факультету солдата 

МАЗУРА Максима Віталійовича за недисциплінованість. 

 



2). Інформацію ТВО начальника факультету № 1 підполковника ЛЕБІДЯ 

Є. про відрахування з інституту курсанта 3-го курсу 1-го факультету солдата 

ОРЛЯНСЬКОГО Євгенія Олександровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 1 підполковника 

ЛЕБІДЯ Є. Вчена рада інституту встановила, що курсант ОРЛЯНСЬКИЙ 

Євгеній Олександрович 22 листопада 2020 року скоїв самовільну відлучку та 

вживав спиртні напої. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

3-го курсу 1-го факультету солдата ОРЛЯНСЬКОГО Євгенія Олександровича 

за недисциплінованість. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 - го курсу 1 - го факультету солдата 

ОРЛЯНСЬКОГО Євгенія Олександровича за недисциплінованість. 

 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор       В. ОСТАПЧУК   

 

Начальник відділу персоналу та  стройового 

підполковник     С. ЛИСЕНКО  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ              О. БУЛГАКОВ 

  



 

 
 


