
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради інституту 

29 грудня 2020 року 

 

Головуючий - заступник Голови Вченої ради  

інституту полковник ТАРАСОВ В. 

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 37 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року. (Доповідь заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

2. Про стан видання навчальних посібників у 2020 році. (Доповідь 

заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

3. Про результати проведення навчальної практики з курсантами 4-го 

курсу. (Доповідь начальників факультетів № 1,2,3). 

4. Про стан охорони державної таємниці та захисту інформації з 

обмеженим доступом в інституті у 2020р. (Інформація начальника відділення 

охорони державної таємниці - помічника начальника інституту). 

5. Про затвердження: 

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут;  

Положення про навчально-методичний кабінет Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про переведення, відрахування та поновлення курсантів у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про кураторів навчальних груп Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про визнання іноземних документів про освіту у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;  

Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут; 



Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора наук у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені 

Героїв Крут; 

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд 

освітніх програм Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут. 

(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

6. Про Кодекс академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація заступника 

начальника інституту з навчальної роботи). 

7. Про Положення про порядок проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

(Інформація начальника відділу персоналу та стройового). 

8. Про освітньо-професійні програми за спеціальностями 

122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та 

технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 253 Військове управління (за 

видами збройних сил), 255 Озброєння та військова техніка. (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

9. Про Положення про дорадчий орган курсантської ініціативи 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

(Інформація заступника начальника інституту з МПЗ). 

10 Про Збірник наукових праць ВІТІ № 3 за 2020 рік, навчальні 

посібники “Основи теорії і практики використання безпілотних авіаційних 

комплексів”, “Основи інформаційної безпеки” і “Englishat Ease” Part II та курс 

лекцій з навчальної дисципліни “Теорія прийняття рішень”. (Інформація ЗНІ з 

наукової роботи, начальника кафедри № 32, ЗНІ з навчальної роботи). 

11. Про кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

(Інформація начальника факультету № 2). 

12. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів № 1,2,3). 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про стратегію і перспективні напрями розвитку 

освітньої, наукової та інноваційної діяльності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року. 

Тези доповіді додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут на період до 2025 року ухвалити. 



2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про стан видання навчальних посібників у 2020 році. 

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про стан видання навчальних посібників у 2020 році 

прийняти до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Доповіді начальників факультетів полковника РИБКИ Є., полковника 

ОЛЕКСЕНКА В. та полковника ПОНОМАРЬОВА О. про результати 

проведення навчальної практики з курсантами 4-го курсу Тези доповіді 

додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника факультету з навчальної та наукової роботи, 

начальникам кафедр спланувати та провести з курсантами додаткові заняття 

для підвищення методичної підготовки у проведенні занять (Термін виконання 

– напередодні проведення навчальної практики). 

2. Під час підготовки до проведення практики більш детальніше 

доводити до курсантів порядок оформлення письмових звітів. (Відповідальні за 

виконання – начальники випускних кафедр. Термін виконання – під час 

підготовки до проведення практики). 

3. Під час перевірок навчальної практики керівниками від інституту 

рекомендувати керівникам навчальної практики від військової частини більш 

відповідально підходити до формування відгуків на курсантів та зазначати, що 

потрібно покращити і на які аспекти освітнього характеру потрібно звернути 

увагу у підготовці. (Відповідальні за виконання – керівники практики від 

інституту. Термін виконання - під час проведення навчальної практики). 

4. Керівникам навчальної практики, начальникам навчальних курсів 

звернути особливу увагу на дотримання курсантами заходів безпеки,військової 

дисципліни та громадського порядку. (Термін виконання – під час проведення 

навчальної практики). 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника відділення охорони державної таємниці - 

помічника начальника інституту старшого лейтенанта СТОКАЛЬСЬКОГО В. 

про стан охорони державної таємниці та захисту інформації з обмеженим 

доступом в інституті у 2020р. Тези доповіді додаються до протоколу. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Начальнику відділу персоналу та стройового відпрацювати та подати 

заявки на заміщення вакантних посад у відділенні охорони державної таємниці. 

(Термін виконання – лютий 2021 року). 



2. Начальнику відділення охорони державної таємниці зробити 

відповідні заявки щодо закупівлі та монтажу вхідних дверей у режимні 

приміщення РСО. (Термін виконання – до 01 лютого 2021 року). 

3. Начальнику відділення охорони державної таємниці подати заявку на 

внесення до Плану матеріально-технічного розвитку інституту на 2021 рік 

заходів щодо обладнання приміщень РСО сертифікованими засобами охорони. 

(Термін виконання – до 01 лютого 2021 року). 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про: 

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін 

здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут;  

Положення про навчально-методичний кабінет Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про переведення, відрахування та поновлення курсантів у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про забезпечення академічної доброчесності у Військовому 

інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про кураторів навчальних груп Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про визнання іноземних документів про освіту у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;  

Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут; 

Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора наук у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені 

Героїв Крут; 

Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут; 

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд 

освітніх програм Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут. 

Тези інформації додаються до протоколу.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних 

дисциплін здобувачами вищої освіти Військового інституту телекомунікацій 



та інформатизації імені Героїв Крут затвердити;  

2. Положення про навчально-методичний кабінет Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації  імені Героїв Крут затвердити; 

3. Положення про переведення, відрахування та поновлення курсантів 

у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

4. Положення про індивідуальні плани здобувачів вищої освіти 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

5. Положення про забезпечення академічної доброчесності у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

6. Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

7. Положення про кураторів навчальних груп Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

8. Положення про визнання іноземних документів про освіту у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити;  

9. Положення про комісію з питань етики та професійної діяльності у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

10. Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут затвердити; 

11. Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук у Військовому інституті телекомунікації та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

12. Положення про організацію наукової і науково-технічної діяльності 

у Військовому інституті телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

13. Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд 

освітніх програм Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут затвердити. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Кодекс академічної доброчесності Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. Тези інформації 

додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Кодекс академічної доброчесності Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника відділу персоналу та стройового 

підполковника ЛИСЕНКА С. про Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору на заміщення вакантних посад наукових та науково-

педагогічних працівників Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. Тези інформації додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про порядок проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад наукових та науково-педагогічних працівників 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про освітньо-професійні програми за спеціальностями 

122 Комп’ютерні науки, 125 Кібербезпека, 126 Інформаційні системи та 

технології, 172 Телекомунікації та радіотехніка, 253 Військове управління (за 

видами збройних сил), 255 Озброєння та військова техніка. Тези інформації 

додаються до  протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 122 Комп’ютерні 

науки затвердити; 

2. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 125 Кібербезпека 

затвердити; 

3. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 126 Інформаційні 

системи та технології затвердити; 

4. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 172 Телекомунікації 

та радіотехніка затвердити; 

5. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 253 Військове 

управління (за видами збройних сил)затвердити; 

6. Освітньо-професійну програму за спеціальністю 255 Озброєння та 

військова техніка затвердити. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1 Інформацію ТВО заступника начальника інституту з морально - 

психологічного забезпечення майора ЛАНКА А. про Положення про дорадчий 

орган курсантської ініціативи Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про дорадчий орган курсантської ініціативи Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 

 



10. СЛУХАЛИ: 

1 Інформацію ТВО заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника МАСЕСОВА М. про “Збірник наукових праць ВІТІ № 3 за 2020 

рік” Тези інформації додаються до  протоколу; 

2. Інформацію начальника кафедри № 32 полковника ПАНЧЕНКА І. про 

навчальні посібники “Основи теорії і практики використання безпілотних 

авіаційних комплексів” та “Основи інформаційної безпеки” Тези інформації 

додаються до  протоколу; 

3. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про навчальний посібник “Englishat Ease” Part II та курс 

лекцій з навчальної дисципліни “Теорія прийняття рішень”. Тези інформації 

додаються до  протоколу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника “Збірник наукових праць ВІТІ № 3 за 

2020 рік” вважати доцільним; 

2. Видання навчального посібника “Основи теорії і практики 

використання безпілотних авіаційних комплексів” вважати доцільним; 

3. Видання навчального посібника “Основи інформаційної безпеки” 

вважати доцільним; 

4. Видання навчального посібника “Englishat Ease” Part II вважати 

доцільним;  

5. Видання курсу лекцій з навчальної дисципліни “Теорія прийняття 

рішень” вважати доцільним. 

11. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО начальника факультету “Інформаційних технологій”  

підполковника ГРИЦЕНКА К.  про кандидата на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України курсанта 3 – го курсу факультету “Інформаційних 

технологій” солдата ІВАНІНУ Анастасію Віталіївну. 

Заслухавши згідно з вимогами Інструкції про порядок відбору кандидатів 

та виплати академічних (соціальних) стипендій курсантам, слухачам і 

ад’юнктам вищих військових навчальних закладів Збройних Сил України та 

військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів затвердженої 

наказом Міністра оборони України від 11.02.2008 року № 40 інформацію ТВО 

начальника факультету “Інформаційних технологій” підполковника 

ГРИЦЕНКА К. про кандидата на отримання стипендії Кабінету Міністрів 

України, Вчена рада інституту встановила, що курсант ІВАНІНА Анастасія 

Віталіївна являє собою взірець відношення до навчання та участі в усіх заходах 

інституту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту представити курсанта 3 – го 

курсу факультету “Інформаційних технологій” солдата ІВАНІНУ Анастасію 

Віталіївну кандидатом на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

 

 



12. СЛУХАЛИ: 

1.  Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є. про 

відрахування з інституту курсанта 4 – го курсу 1 – го факультету солдата 

ЛЕЙБЕНКА Дмитра Володимировича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ 

Є., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ЛЕЙБЕНКО Дмитро 

Володимирович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох дисциплін під 

час складання екзаменаційної сесії за сьомий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4 – го курсу 1 – го факультету солдата ЛЕЙБЕНКА Дмитра 

Володимировича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4 – го курсу 1 – го факультету солдата 

ЛЕЙБЕНКА Дмитра Володимировича за академічну неуспішність. 

 2). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 3 – го курсу 3 – го 

факультету солдата СТАХОВА Руслана Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант СТАХОВ 

Руслан Олександрович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох 

дисциплін під час складання екзаменаційної сесії за п’ятий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

3 – го курсу 3 – го факультету солдата СТАХОВА Руслана Олександровича за 

академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 3 – го курсу 3 – го факультету солдата  

СТАХОВА Руслана Олександровича за академічну неуспішність. 

 

 3). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 3 – го курсу 3 – го 

факультету старшого сержанта ТИМОФІЄВА Олексія Ігоровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант 

ТИМОФІЄВ Олексій Ігорович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох 

дисциплін під час складання екзаменаційної сесії за п’ятий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

3 – го курсу 3 – го факультету старшого сержанта ТИМОФІЄВА Олексія 

Ігоровича за академічну неуспішність. 

 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 2 – го курсу 3 – го факультету старшого 

сержанта ТИМОФІЄВА Олексія Ігоровича за академічну неуспішність. 

 

 4). Інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з інституту курсанта 30 курсів лідерства 

3 – го факультету молодшого сержанта ПІГУРИ Євгена Сергійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

ПОНОМАРЬОВА О., Вчена рада інституту встановила, що  курсант ПІГУРА 

Євген Сергійович  отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох дисциплін під 

час складання екзаменаційної сесії за перший семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

30 курсів лідерства 3 – го факультету молодшого сержанта ПІГУРИ Євгена 

Сергійовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту курсанта 

30 курсів лідерства 3 – го факультету молодшого сержанта ПІГУРУ Євгена 

Сергійовича за академічну неуспішність. 

 

5). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 4 - го курсу 2 – го 

факультету солдата Безсмертного Олега Дмитровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 

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

Безсмертний Олег Дмитрович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох 

дисциплін під час складання екзаменаційної сесії за сьомий семестр.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4 - го курсу 2 – го факультету солдата Безсмертного Олега 

Дмитровича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 4 - го курсу 2 – го факультету солдата Безсмертного Олега 

Дмитровича за академічну неуспішність. 

 

6). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 3 - го курсу 2 – го 

факультету солдата ЯНЧЕНКА Родіона Васильовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 

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

ЯНЧЕНКО Родіон Васильович отримав незадовільні оцінки більше ніж з двох 

дисциплін під час складання екзаменаційної сесії за п’ятий семестр.  



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 3 - го курсу 2 – го факультету солдата ЯНЧЕНКА Родіона 

Васильовича за академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 3 - го курсу 2 – го факультету солдата ЯНЧЕНКА Родіона 

Васильовича за академічну неуспішність. 

 

7). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту курсанта 1 - го курсу 2 – го 

факультету солдата ВАСЮРИ Олександра Сергійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 

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

Васюра Олександр Сергійович звернувся до командування факультету з 

проханням відрахувати його з інституту через небажання продовжувати 

навчання. З ним проводились бесіди, але курсант Васюра Олександр 

Сергійович рішення свого не змінив. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата ВАСЮРИ Олександра 

Сергійовича за власним бажанням через дострокове розірвання контракту. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата ВАСЮРУ Олександра 

Сергійовича за власним бажанням через дострокове розірвання контракту. 
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