
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради інституту 

26,27 січня 2021 року 

 

Засідання 26 січня 2021 року 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 45 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стан військової дисципліни та правопорядку в інституті за 2020 

рік.  (Доповідь заступника начальника інституту з морально-психологічного 

забезпечення). 

2. Про стан озброєння та військової техніки інституту за 2020 рік. 

(Доповідь заступника начальника інституту з озброєння). 

3. Про стан  підготовки слухачів Курсів лідерства офіцерського складу 

тактичного рівня. (Доповідь начальника факультету №  3). 

4. Про результати навчання курсантів 1-4 курсів за перший семестр 

2020/2021 навчального року. Пропозиції щодо поліпшення навчального 

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

5. Про хід виконання кваліфікаційних робіт та завдання начальникам 

кафедр щодо покращення організації підготовки до проведення атестації 

курсантів 4-го курсу. (Доповідь начальників факультетів № 1,2,3). 

6. Про навчально-методичні матеріали щодо проведення атестації 

курсантів за ступенем вищої освіти магістр у 2021 році та заочної форми 

навчання за ступенем вищої освіти бакалавр. (Доповідь заступника начальника 

інституту з навчальної роботи). 

7. Про завдання керівному складу щодо розвитку Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. 

(Доповідь начальника інституту). 

8. Про затвердження: 

1) Про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів 

вищої освіти військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут. 

2) Положення про порядок визнання у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті. 

3) Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації мені Героїв Крут. 

4) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 



5) Положення про планування та облік навантаження науково-

педагогічних працівників Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 

6) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

7) Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що розробляються у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

8) Положення про організацію і діяльність Вченої ради Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

9) Положення про порядок присвоєння вчених знань науковим та 

науково - педагогічним працівникам Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.  

(Інформація заступника начальника інституту з навчальної роботи).  

9. Про затвердження: 

1) Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, 

договорів у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут; 

2) Положення про воєнно-наукове товариство курсантів Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

3) Положення про конкурс наукових робіт серед  курсантів Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

(Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи)  

10. Про  навчальний посібник “Архітектура і систем. Частина І” 

(Інформація начальника кафедри № 21). 

11. Про кандидатів на отримання диплому з відзнакою серед курсантів, 

які закінчують навчання на бакалаврському рівні. (Інформація начальників 

факультетів № 1,2,3). 

12. Про кандидатів на отримання стипендії Президента України. (До 25 

лютого).  (Інформація  начальників факультетів № 1,2,3). 

13. Про кандидата на отримання стипендії  Кабінету Міністрів України 

за видатні заслуги у сфері вищої освіти.(Інформація заступника начальника 

інституту з навчальної роботи). 

14. Про курсантів факультету № 2 які не бажають підписувати контракт 

на проходження військової служби на офіцерських посадах щодо розірвання 

контракту та відрахування їх з інституту без освіти бакалавр. 

15. Про відрахування курсантів заочної форми навчання з інституту. 

(Інформація начальника факультету № 2). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з морально-психологічного 

забезпечення полковника ПЕТРОВСЬКОГО О. про стан військової дисципліни 

та правопорядку в інституті за 2020 рік. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. З питань підтримання належного рівня МПС, стану військової 

дисципліни та правопорядку особового складу інституту, коледжу, факультетів: 

- забезпечити безумовне виконання Системи морально-психологічного 

впливу на особовий склад інституту, в підпорядкованих структурних 

підрозділах під час повсякденної діяльності затвердженої від 17.02.2020 року ( 

відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ факультетів №1,№2,№3, ЗНКМПЗ, термін: 

протягом 2021 року); 

- періодично (не рідше одного разу на півріччя) проведення оцінювання 

МПС особового складу та рівня авторитету і лідерства керівного складу 

підрозділів, відзначення динаміки його змін (відповідальні:ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, 

ЗНКМПЗ, термін: один раз на півріччя); 

- постійне проведення роботи щодо виявлення осіб, що вживають 

спиртні напої (схильних до вживання) наркотичних речовин, їх звільнення з 

військової служби, викорінення взагалі з курсантських підрозділів таких 

ганебних явищ, як алкоголізм та наркоманія (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, 

ЗНКМПЗ, термін: протягом 2021 року); 

- сформувати у кожного майбутнього офіцера командирські та лідерські 

якості, виховати національно свідомого громадянина і патріота України 

(відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, термін: до випуску офіцерів 2021 року). 

2. Щодо організації внутрішніх комунікацій та інформаційного 

супроводу особового складу: 

- створення анонімного каналу через мобільний телефон в коледжі, на 

факультетах інституту для спілкування та вирішення проблемних питань 

курсантів та слухачів, здійснювати постійний моніторинг скарг та заяв 

військовослужбовців та оперативне реагування на них, підлеглий має вірити 

своєму командиру, підлеглий має знати, що тільки його начальник може 

вирішити його проблеми. А начальник (командир) підрозділу їх повинен знати, 

вникати та вирішувати (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ, ЗНКМПЗ, термін: до 

15.02.2021року); 

- постійний моніторинг прес-службою інституту, структурами офіцерів 

МПЗ інституту, коледжу інформаційного ресурсу мережі Інтернет на предмет 

виявлення інформації серед курсантського складу, що може негативно 

вплинути на репутацію ВВНЗ та ЗС України, призначити відповідальних осіб, 

які персонально будуть відповідати за цей напрямок роботи(відповідальні: 

ЗНІМПЗ, нач. прес-служби ВІТІ, ЗНФМПЗ, ЗНКМПЗ термін: протягом 2021 

року); 

- створення (оновлення) наочної агітації пам’ятних місць, куточків на 

факультетах коледжі, музеї інституту присвячених військовослужбовцям, 

загиблим за незалежність (відповідальні: ЗНІМПЗ, ЗНФМПЗ,ЗНКМПЗ, термін: 

до 01.05.2021 року);. 

- з нагоди участі особового складу інституту у військовому параді на 

День незалежності України виготовити в інституті, на факультетах пересувних 

рекламних банерів про життєдіяльність підрозділів (відповідальні: ЗНІМПЗ, 

ЗНФМПЗ, термін:до 01.04.2021 року). 



2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з озброєння полковника 

КІМА О. про стан озброєння та військової техніки інституту за 2020 рік. Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Заступнику начальника інституту з озброєння, начальникам 

факультетів, начальникам кафедр зосередити зусилля: 

- на недопущення втрат та нестач озброєння та військово-технічного 

майна. (Термін виконання – постійно); 

- якісному та вчасному відпрацювання документів на списання техніки 

зв'язку старого парку та надлишкової техніки, яка не використовується в 

навчальному процесі. (Термін виконання – постійно). 

2. Заступнику начальника інституту з озброєння роботу 

підпорядкованих служб зосередити на забезпеченні підрозділів інституту 

новітніми зразками техніки зв'язку для удосконалення навчально-матеріальної 

бази інституту, як польової, так і стаціонарної. (Термін виконання – постійно). 

3. Начальнику кафедри №1, начальнику факультету №3 продовжити 

роботи щодо удосконалення польової навчально-матеріальної бази інституту, а 

саме, обладнання елементів КСП механізованого батальйону (роти) на 

навчально-тренувальному комплексі – (Термін виконання – до 01.09.2021 року). 

4. Начальникам факультетів та начальникам кафедр пріоритетним 

напрямком вважати обслуговування та підтримання у працездатному стані 

засобів та обладнання зв’язку навчально-матеріальної бази інституту. (Термін 

виконання – постійно). 

5. Заступнику начальника інституту з озброєння та начальникам 

служб продовжити роботу щодо вирішення проблемних питань. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1.Доповідь ТВО начальника факультету №  3 підполковника 

КУЗЮРИ С. про стан  підготовки слухачів Курсів лідерства офіцерського 

складу тактичного рівня. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальникам кафедр продовжити удосконалення методики 

проведення всіх видів занять для набуття слухачами теоретичних та 

практичних навичок. (Термін виконання – постійно) 

2. Начальникам факультетів та кафедр провести детальний аналіз 

підготовки слухачів, визначити шляхи, які покращать підготовку. Значну увагу 

приділити проведенню самостійної роботи слухачів. (Термін виконання –лютий 

2021 року) 

3. Начальникам факультетів та начальникам курсів здійснювати 

систематичний контроль за підлеглим особовим складом під час навчальних 

занять. Негайно вживати заходи щодо усунення недоліків в разі відсутності 



слухачів на заняттях без поважних причин або порушення ними розпорядку 

дня. (Термін виконання – постійно) 

4. Начальнику навчального відділу посилити контроль з боку 

навчального відділу за проведенням навчальних занять науково-педагогічними 

працівниками інституту. (Термін виконання – постійно) 

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

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

начальника факультету № 2 підполковника ГРИЦЕНКА К.  та ТВО  начальника 

факультету № 3 підполковника КУЗЮРИ С. про результати навчання курсантів 

1-4 курсів за перший семестр 2020/2021 навчального року. Пропозиції щодо 

поліпшення навчального процесу. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальникам факультетів, заступникам начальників факультетів з 

навчальної та наукової роботи, начальникам кафедр щомісячно проводити на 

засіданнях кафедр аналіз результатів перевірок проведення занять 

підпорядкованих науково-педагогічних працівників щодо недопущення зриву 

навчальних занять  та покращення якості їх проведення. (Термін виконання – 

постійно) 

2. Начальникам факультетів, заступникам начальників факультетів з 

навчальної та наукової роботи організовувати плідну роботу між начальниками 

курсів та науково-педагогічними працівниками з метою підвищення контролю 

за успішністю особового складу. (Термін виконання – постійно) 

3. Заступникам начальників факультетів з навчальної та наукової роботи 

провести детальний аналіз випадків відриву особового складу курсантів від 

навчальних занять та самостійної підготовки. Результати аналізу розглянути на 

Вчених радах факультетів з визначенням шляхів зведення до мінімуму випадків 

відриву курсантів від занять. (Термін виконання – лютий 2021 року) 

4. Заступникам начальників факультетів з навчальної та наукової роботи 

провести заняття з особовим складом начальників курсів, курсових офіцерів, 

командирів груп та відділень щодо порядку проведення навчальних занять та 

самостійної підготовки. (Термін виконання – лютий 2021 року) 

5. Начальникам кафедр продовжити роботу по удосконаленню методики 

проведення всіх видів занять науково-педагогічними працівниками для набуття 

курсантами теоретичних та практичних навичок. (Термін виконання – постійно) 

6. Начальнику навчального відділу посилити контроль з боку 

навчального відділу за проведенням навчальних занять науково-педагогічними 

працівниками інституту. (Термін виконання – постійно) 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

начальника факультету № 2 підполковника ГРИЦЕНКА К.  та ТВО  начальника 



факультету № 3 підполковника КУЗЮРИ С. про хід виконання кваліфікаційних 

робіт та завдання начальникам кафедр щодо покращення організації підготовки 

до проведення атестації курсантів 4-го курсу. (начальників факультетів 

№ 1,2,3). Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Спланувати та провести попередній захист кваліфікаційних робіт. 

(Відповідальні за виконання -  начальники випускних кафедр. Термін 

виконання – лютий 2021 року). 

2. Спланувати та провести додаткові консультації з курсантами 4-го 

курсу по підготовці до комплексного екзамену з іноземної мови. 

(Відповідальний за виконання – начальник кафедри №5. Термін виконання – 

лютий 2021 року). 

3. Спланувати та провести інструктаж з особовим складом кафедр якій  

залучаються до проведення атестації щодо порядку проведення атестації та 

заповнення звітної документації. (Відповідальні за виконання – начальник 

навчального відділу. Термін виконання – лютий 2021 року.) 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з навчальної 

роботи полковника ОШУРКИ В. про навчально-методичні матеріали щодо 

проведення атестації курсантів за ступенем вищої освіти магістр у 2021 році та 

заочної форми навчання за ступенем вищої освіти бакалавр. Тези доповіді 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Навчально-методичні матеріали щодо проведення атестації курсантів 

за ступенем вищої освіти магістр у 2021 році та заочної форми навчання за 

ступенем вищої освіти бакалавр ухвалити. 

 

 

7. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника інституту генерал – майора ОСТАПЧУКА В. 

про завдання керівному складу щодо розвитку Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році. Тези доповіді 

додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Завдання, які викладені  в доповіді начальника інституту генерал – 

майора ОСТАПЧУКА В. керівному складу щодо розвитку Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут у 2021 році 

відповідним посадовим особам прийняти до виконання. 

 

 



8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з навчальної 

роботи полковника ОШУРКИ В. про: 

1) Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут; 

2) Положення про порядок визнання у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті; 

3) Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації мені Героїв Крут; 

4) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.; 

5) Положення про планування та облік навантаження науково-

педагогічних працівників Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут; 

6) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут.  

7) Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що розробляються у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

8) Положення про організацію і діяльність Вченої ради Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

9) Положення про порядок присвоєння вчених знань науковим та 

науково - педагогічним працівникам Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.  

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність 

здобувачів вищої освіти військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

2) Положення про порядок визнання у Військовому інституті 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут результатів навчання, 

здобутих у неформальній та інформальній освіті затвердити; 

3) Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації мені Героїв Крут затвердити; 

4) Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 



5) Положення про планування та облік навантаження науково-

педагогічних працівників Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

6) Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити;  

7) Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових, навчально-методичних працях, що розробляються у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити; 

8) Положення про організацію і діяльність Вченої ради Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

9) Положення про порядок присвоєння вчених знань науковим та 

науково - педагогічним працівникам Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити.  

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1. Інформація заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РДАЗІВІЛОВА Г. про: 

1) Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, 

договорів у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут; 

2) Положення про воєнно-наукове товариство курсантів Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут; 

3) Положення про конкурс наукових робіт серед  курсантів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;  

Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) Положення про порядок реалізації міжнародних проектів, грантів, 

договорів у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені 

Героїв Крут затвердити; 

2) Положення про воєнно-наукове товариство курсантів Військового 

інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут затвердити; 

3) Положення про конкурс наукових робіт серед  курсантів 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити;  

 

 

10. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію викладача кафедри № 21 майора МЕРКОТАНА Д. про  

навчальний посібник “Архітектура і функціонування обчислювальних систем. 

Частина І”  

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника “Архітектура і функціонування 

обчислювальних систем. Частина І” вважати доцільним. 

 

 

11. СЛУХАЛИ: 

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

начальника факультету № 2 підполковника ГРИЦЕНКА К.  та ТВО  начальника 

факультету № 3 підполковника КУЗЮРИ С. про кандидатів на отримання 

диплому з відзнакою серед курсантів, які закінчують навчання на 

бакалаврському рівні.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Списки кандидатів на отримання диплому з відзнакою серед 

курсантів які закінчують навчання на бакалаврському рівні згідно списків, які 

представлені начальниками факультетів (всього одинадцять кандидатів), 

ухвалити. 

 

 

12. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є.М.  

про кандидата на отримання стипендії Президента України курсанта 

факультету “Телекомунікаційних систем” старшого солдата Гопанчук Юлію 

Олександрівну.   

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, яка затверджена 

наказом Міністра оборони України від 11.02.2008 року № 40, інформацію 

начальника факультету № 1 полковника РИБКИ Є.М. про кандидата на 

отримання стипендії Президента України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Телекомунікаційних систем” старший солдата Гопанчук 

Юлія Олександрівна являє собою взірець дисциплінованості, відношення до 

навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Командування факультету “Телекомунікаційних систем” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення старшого солдата Гопанчук Юліи 

Олександрівни кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Телекомунікаційних систем” старшого солдата Гопанчук Юлію Олександрівну 

кандидатом на отримання стипендії Президента України. 

 

2). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К. про кандидата на отримання стипендії імені 



М.С. ГРУШЕВСЬКОГО курсанта факультету “Інформаційних технологій” 

солдата ВАСИЛЬЕВУ Оксану Іванівну. 

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, яка затверджена 

наказом Міністра оборони України від 11.02.2008 року № 40, інформацію ТВО 

начальника факультету № 2 підполковника ГРИЦЕНКА К. про кандидата на 

отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО, Вчена рада інституту 

встановила, що курсант факультету “Інформаційних технологій” солдат 

ВАСИЛЬЕВА Оксана Іванівна являє собою взірець дисциплінованості, 

відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах інституту. 

Командування факультету “Інформаційних технологій” клопоче перед 

Вченою радою інституту про висунення солдата ВАСИЛЬЕВОЇ Оксани 

Іванівни кандидатом на отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету “ 

“Інформаційних технологій” солдата ВАСИЛЬЕВУ Оксану Іванівну 

кандидатом на отримання стипендії імені М.С. ГРУШЕВСЬКОГО. 

 

3). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника 

КУЗЮРИ С.про кандидата на отримання стипендії Президента України 

курсанта факультету “Бойового застосування систем управління та зв’язку” 

солдата БУГАЯ Олександра Анатолійовича.   

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, яка затверджена 

наказом Міністра оборони України від 11.02.2008 року № 40, інформацію ТВО 

начальника факультету № 3 підполковника КУЗЮРИ С.про кандидата на 

отримання стипендії Президента України, Вчена рада інституту встановила, що 

курсант факультету “Бойового застосування систем управління та зв’язку”  

солдат БУГАЙ Олександр Анатолійович являє собою взірець 

дисциплінованості, відношення до навчання, порядності та участі в усіх заходах 

інституту. 

Командування факультету “Бойового застосування систем управління та 

зв’язку” клопоче перед Вченою радою інституту про висунення солдата БУГАЯ 

Олександра Анатолійовича кандидатом на отримання стипендії Президента 

України. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту висунути курсанта факультету 

“Бойового застосування систем управління та зв’язку” солдата БУГАЯ 



Олександра Анатолійовича кандидатом на отримання стипендії Президента 

України. 

 

 

13. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО заступника начальника інституту з навчальної 

роботи полковника ОШУРКА В. про кандидата на отримання 

стипендії  Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 

СУСЯ Богдана Арсентійовича, якій  в системі військової освіти почав 

працювати з 1968 р. на посаді старшого викладача Полтавського Вищого 

військового командного училища зв’язку. У 1972 р. поступив до аспірантури в 

Інститут напівпровідників АН УРСР в м.  Києві, яку закінчив у 1975 р. і 

захистив кандидатську дисертацію. В 1979 р. перейшов на посаду доцента 

кафедри фізики нашого інституту. Брав активну участь у викладацькій і 

науковій роботі, створював навчальні посібники, розробляв і модернізував 

лабораторні  роботи, залучав до творчої діяльності курсантів. Результати були 

представлені на ВДНГ, отримали золоту відзнаку. У період, коли розпався 

Радянський союз, активно включився у процес формування Українських 

Збройних сил. Оскільки в радянській  армії використовувалась російська мова, 

для подолання мовної проблеми створив Всеукраїнську організацію і 

благодійний фонд «Українській армії – українську мову». При підтримці 

Міністерства Оборони проводив зустрічі, конференції, семінари у військових 

навчальних закладах Києва, Харкова, Сєвастополя, активісти відзначались 

благодійними преміями. Б.А. Сусь також невпинно проводив наукові 

дослідження. У 1998р. захистив докторську дисертацію на тему «Дидактичні та 

методичні основи організації і активізації самостійної навчальної діяльності 

курсантів при вивченні курсу фізики у вищому технічному навчальному 

закладі». У 2000 р. отримав звання професора. Є членом двох вчених рад по 

захисту докторських дисертацій. В науковій і навчальній діяльності Б.А. акцент 

робить на самостійну роботу курсантів, причому мається не увазі самостійна 

навчальна діяльність не тільки у час самопідготовки, але також під час 

аудиторних занять. Тому пропонує термін «самостійна робота студента» 

розуміти як «самостійна розумова діяльність». Під час лекцій привертає увагу 

курсантів до проблемних притань фізики, які існують в науці і не розв’язані 

протягом сотні років. До таких, зокрема, відносяться питання даоїстості 

природи електромагнітних хвиль – що це і хвилі і частинки водночас, чого 

сучасна наука пояснити не може. Розробив і пропагує ідею, що реально існують 

не просто хвилі, а є хвилі як коливання середовища і хвилі як потік частинок, 

кожна з яких внутрішньо коливається. При такому підході вдається пояснити 

ряд фундаментальних проблемних питань. Про це має десятки виступів на 

конференціях в усіх вищих навчальних закладах України, а також в Москві, 

Волгограді, Уфі, Могильові, Бресті. Постало питання про відкриття у фізиці, 

ідуть перемовини з Комітетом Верховної Ради з питань науки і освіти, МОН і 

НАН України про реєстрацію відкриття, оскільки в Україні закон про 

відкриття, проект якого давно поданий, ще не прийнятий. На даний час Сусь 



Б.А. має 375 наукових і науково-методичних публікацій, 5 патентів і 

авторських свідоцтв, біля 30 науково-методичних і навчальних посібників. 

Навчальні посібники розміщені на сайтах ВІТІ, а також КПІ і до них мають 

доступ курсанти, що дає можливість дистанційно організовувати самостійну 

навчальну діяльність як в умовах пандемії, так і для курсантів-заочників. 

Активно залучає курсантів до дослідницької роботи, участі в роботі 

конференцій.  

.ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту кандидатом на отримання 

стипендії  Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти 

представити СУСЯ Богдана Арсентійовича, 

 

 

14. СЛУХАЛИ: 

 1). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата АННАСОНА Дмитра Вікторовича.. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Дмитро Вікторович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата АННАСОНА Дмитра Вікторовича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

АННАСОНА Дмитра Вікторовича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 2). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ПЕТРОВСЬКОГО Миколи Олександровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Микола Олександрович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ПЕТРОВСЬКОГО Миколи Олександровича 



через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕТРОВСЬКОГО Миколи Олександровича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

 3). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ПОДОЙКА Олександра Васильовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Олександр Васильович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ПОДОЙКА Олександра Васильовича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПОДОЙКА Олександра Васильовича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 4). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Владислав Олегович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

 5). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Микола Олександрович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича 

через відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

 6). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ЖУРАВЛЯ Андрія Васильовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Андрій Васильович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ЖУРАВЛЯ Андрія Васильовича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 



ЖУРАВЛЯ Андрія Васильовича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 7). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету молодшого сержанта ОЧЕРЕТНОГО Владислава Володимировича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Владислав Володимирович відмовився від укладення контракту через 

небажання продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб 

офіцерського складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання 

підписувати даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету молодшого сержанта ОЧЕРЕТНОГО Владислава 

Володимировича через відмову від проходження військової служби на посадах 

осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету молодшого 

сержанта ОЧЕРЕТНОГО Владислава Володимировича через відмову від 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення навчання. 

 

 8). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету  солдата СКРИПНИКА Данили Миколайовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Данил Миколайович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата СКРИПНИКА Данили Миколайовича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

СКРИПНИКА Данили Миколайовича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 



 9). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ШЕВЧУКА Андрія Михайловича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Андрій Михайлович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕВЧУКА Андрія Михайловича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 10). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ГРЕЧУХИ Олександра Павловича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

Олександр Павлович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ГРЕЧУХИ Олександра Павловича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ГРЕЧУХИ Олександра Павловича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 11). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету ст. солдата ЛАРІНА Олександра Дмитровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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



Олександр Дмитрович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету ст. солдата ЛАРІНА Олександра Дмитровича через 

відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету ст. солдата 

ЛАРІНА Олександра Дмитровича через відмову від проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 12). Інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника 

КУЗЮРИ О. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету 

солдата ГЕРКА Дмитра Павловича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 3 підполковника 

КУЗЮРИ О., Вчена рада інституту встановила, що курсант ГЕРКО Дмитро 

Павлович відмовився від укладення контракту через небажання продовжувати 

військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського складу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 3-го факультету солдата ГЕРКА Дмитра Павловича через відмову від 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ГЕРКА 

Дмитра Павловича через відмову від проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 13). Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата РУДЯКА Дениса Тимофійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що курсант РУДЯК Денис 

Тимофійович відмовився від укладення контракту через небажання 

продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб офіцерського 

складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання підписувати 

даний контракт. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата РУДЯКА Дениса Тимофійовича через 



відмову від проходження військової служби на посадах осіб офіцерського 

складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата РУДЯКА 

Дениса Тимофійовича через відмову від проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

 

15. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К.  про відрахування з інституту слухача 2-ого курсу заочної 

форми навчання 2-ого факультету прапорщика БОДНАРА Дмитра 

Миколайовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К. Вчена рада інституту встановила, що прапорщик БОДНАР 

Дмитро Миколайович має академічну заборгованість за 1,2,3 навчальні 

семестрі. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту слухача 

2-ого курсу 2-ого факультету прапорщика БОДНАРА Дмитра Миколайовича за 

академічну неуспішність. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

слухача 2 - ого курсу заочної форми навчання 2 - ого факультету прапорщика 

БОДНАРА Дмитра Миколайовича за академічну неуспішність. 

 

 

Засідання 27 січня 2021 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 42 особи  згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про курсантів факультету № 2 які не бажають підписувати контракт 

на проходження військової служби на офіцерських посадах щодо розірвання 

контракту та відрахування їх з інституту без освіти бакалавр. 

1. СЛУХАЛИ: 

 1. Інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

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

факультету солдата ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара Ярославовича. 



Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету № 2 підполковника 

ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, що курсант 

ТАРНАГРОДСЬКИЙ Ейнар Ярославович відмовився від укладення контракту 

через небажання продовжувати військову службу за контрактом на посадах осіб 

офіцерського складу, а також відмовився письмово підтвердити небажання 

підписувати даний контракт.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту курсанта 

4-го курсу 2-го факультету солдата ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара 

Ярославовича через відмову від проходження військової служби на посадах 

осіб офіцерського складу після закінчення навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата 

ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара Ярославовича через відмову від проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

навчання. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор       В. ОСТАПЧУК  

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ               О. БУЛГАКОВ 


