
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради інституту 

02 грудня 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 44 особи згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. (Інформація 

начальника кафедри №6). 

2. Про вдосконалення роботи Вченої ради інституту. (Інформація 

начальника інституту). 
3. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів №  1,2,3). 
 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію начальника кафедри №6 полковника ОСМАНОВА Р. 

про документи приймальної комісії Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації, що стосуються прийому громадян України для навчання за 

програмою підготовки офіцерів запасу у 2022 році. Тези інформації 

додаються до протоколу.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1). Документи приймальної комісії Військового інституту 

телекомунікацій та інформатизації що стосуються прийому громадян України 

для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу у 2022 році відповідно 

до переліку в тезах  інформації затвердити. 

 
 

2. СЛУХАЛИ: 

1, Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О., про пропозиції щодо вдосконалення роботи Вченої 

ради інституту.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. З метою обґрунтованості рішень, які приймає Вчена рада інституту, 

з числа членів  Вченої ради інституту для попереднього вивчення 

відповідних документів, проведення співбесід з претендентами, вироблення 

пропозицій та доповіді висновків на засіданні Вченої ради інституту 

створити наступні постійні комісії:  



з питань організації освітнього процесу та оцінки науково-

педагогічної діяльності структурних підрозділів інституту  

з питань морально - психологічного забезпечення (відрахування, 

переведення та поновлення на навчання, призначення академічних 

(соціальних ) стипендій, що стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, 

присвоєння почесних звань та інші);  
бюджетно-фінансова комісія; 

з кадрових питань; 

з питань міжнародного співробітництва; 

з питань науково – методичного забезпечення діяльності ад’юнктури і 

докторантури інституту. 

2. Головою постійних комісії Вченої ради інституту призначити: 

 з питань організації освітнього процесу та оцінки науково-

педагогічної діяльності структурних підрозділів інституту полковника 

ЖУКА О.  

з питань морально - психологічного забезпечення (відрахування, 

переведення та поновлення на навчання, призначення академічних 

(соціальних ) стипендій, що стосуються докторантів, ад’юнктів та курсантів, 

присвоєння почесних звань та інших) полковника БОВДУ Е;  

з питань  бюджетно-фінансової діяльності інституту підполковника 

ГРИЦЕНКА К.; 

з кадрових питань полковника ТАРАСОВА В.; 

з питань міжнародного співробітництва полковника СОВУ О.; 

з питань науково – методичного забезпечення діяльності ад’юнктури і 

докторантури інституту полковника ПАНЧЕНКА І.  

3. Голови комісій пропозиції щодо членів комісії представити на 

наступному засіданні Вченої ради інституту. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію ТВО начальника факультету Телекомунікаційних 

систем підполковника ЛЕБІДЯ Є. про відрахування з інституту курсантів    

5 - го курсу факультету Телекомунікаційних систем молодшого сержанта 

ГОЛОВЧУКА Михайла Васильовича, солдата КУЛІЯ Максима Денисовича, 

солдата ІМАНОВА Антона Вадимовича та солдата ПАШУКА Олександра 

Григоровича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету 

Телекомунікаційних систем підполковника ЛЕБІДЯ Є., Вчена рада інституту 

встановила, що вище перелічені курсанти  відмовляються від подальшого 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсантів ГОЛОВЧУКА Михайла Васильовича, КУЛІЯ Максима 

Денисовича, ІМАНОВА Антона Вадимовича та ПАШУКА Олександра 

Григоровича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, 



відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ МОУ, затвердженої 

наказом МОУ від 24.12.1997 року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням 

контракту через небажання продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту перенести розгляд питання 

відрахування курсантів 5-го курсу факультету Телекомунікаційних систем 

молодшого сержанта ГОЛОВЧУКА Михайла Васильовича, солдата КУЛІЯ 

Максима Денисовича, солдата ІМАНОВА Антона Вадимовича та солдата 

ПАШУКА Олександра Григоровича на наступне засідання Вченої ради 

інституту з метою надання можливості начальнику факультету більш 

ретельно вивчити причини, які спонукали курсантів прийняти таке рішення, 

зустрітися з родиною кожного курсанта та спробувати переконати курсантів 

змінити своє рішення, що стосується подальшого проходження військової 

служби.  

 

2.) Інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К. про відрахування з інституту 

курсанта 5-го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата  

УСТИМЕНКА Романа Юрійовича. 

Заслухавши інформацію ТВО начальника факультету Інформаційних 

технологій підполковника ГРИЦЕНКА К., Вчена рада інституту встановила, 

що  курсант УСТИМЕНКО Роман Юрійович відмовляється від подальшого 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 5-го курсу факультету Інформаційних технологій старшого солдата  

УСТИМЕНКА Романа Юрійовича відповідно до пункту 3.2 Інструкції про 

порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) ВВНЗ 

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

зв’язку з розірванням контракту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту перенести розгляд питання 

відрахування курсанта 5-го курсу факультету Телекомунікаційних систем 

старшого солдата  УСТИМЕНКА Романа Юрійовича на наступне засідання 

Вченої ради інституту з метою надання можливості начальнику факультету 

більш ретельно вивчити причини, які спонукали курсанта прийняти таке 

рішення, зустрітися з його родиною та спробувати переконати курсантів 

змінити своє рішення, що стосується подальшого проходження військової 

служби 

 

3) Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з 

інституту курсанта 5-го курсу  факультету Бойового застосування систем 



управління та зв’язку солдата КУЧЕРЕНКА Максима Валерійовича та 

солдата ЛОЗИЦЬКОГО Володимира Валерійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., 

Вчена рада інституту встановила, що курсант КУЧЕРЕНКО Максим 

Валерійович та курсант ЛОЗИЦЬКИЙ Володимир  Валерійович 

відмовляються від подальшого проходження військової служби на посадах 

осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального закладу.  

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсантів 5-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та 

зв’язку солдата КУЧЕРЕНКА Максима Валерійовича та солдата 

ЛОЗИЦЬКОГО Володимира  Валерійовича відповідно до пункту 3.2 

Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів 

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

(зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту через небажання 

продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту перенести розгляд питання 

відрахування курсантів 5-го курсу факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку солдата КУЧЕРЕНКА Максима Валерійовича та 

солдата ЛОЗИЦЬКОГО Володимира  Валерійовича на наступне засідання 

Вченої ради інституту з метою надання можливості начальнику факультету 

більш ретельно вивчити причини, які спонукали курсантів прийняти таке 

рішення, зустрітися з родиною кожного курсанта та спробувати переконати 

курсантів змінити своє рішення, що стосується подальшого проходження 

військової служби. 

 

4). Інформацію начальника факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О. про відрахування з 

інституту курсанта 1-го курсу  факультету Бойового застосування систем 

управління та зв’язку молодшого сержанта  СУХІНА Андрія Вадимовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету Бойового 

застосування систем управління та зв’язку полковника ПОНОМАРЬОВА О., 

Вчена рада інституту встановила, що  курсант СУХІН Андрій Вадимович 

звернувся до командування факультету з проханням відрахувати 

його з інституту у зв'язку з розірванням контракту. З ним 

проводились бесіди, але курсант СУХІН Андрій Вадимович рішення 

свого не змінив. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та 

зв’язку молодшого сержанта СУХІНА Андрія Вадимовича відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

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



року №490 (зі змінами) у зв’язку з розірванням контракту через небажання 

продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1-го курсу факультету Бойового застосування систем управління та 

зв’язку молодшого сержанта СУХІНА Андрія Вадимовича відповідно до 

пункту 3.2 Інструкції про порядок переведення, відрахування та поновлення 

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

року №490 у зв’язку з розірванням контракту через небажання продовжувати 

навчання. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор      В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ          О. БУЛГАКОВ 
 

 


