
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради інституту 

23 грудня 2021 року 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал - майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 45 осіб відповідно до реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про роботу відділу персоналу та стройового по укомплектуванню 

інституту посадовими особами. Аналіз відповідності освіти посадових осіб 

займаним посадам станом на 20 жовтня 2021 року. (Доповідь начальника 

відділу персоналу та стройового). 

2. Про стан освітньої, виховної та наукової діяльності кафедри № 6 

станом на 1 листопада  2021 року. (Доповідь начальника кафедри №6).  

3. Про видання навчальних посібників "English for Signals Cadets",  

"Основи військового управління та штабні процедури НАТО", "Збірник 

тактичних задач", "Правила розробки та оформлення бойових графічних 

документів". (Інформація начальника кафедри № 1,5). 

4. Про підсумки виконання  редакційно – видавничого плану за 2021 

рік. (підсумкова таблиця видання навчальної літератури). (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

5. Про підсумки роботи інформаційно-агітаційної групи за 2021 рік. 

(Доповідь старшого інформаційно-агітаційної групи). 

6. Про результати огляду - конкурсу краща кафедра року в номінаціях 

“Краща загально - освітня кафедра” та “Краща випускова кафедра” (Інформація 

заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

7. Про результати стажування доцента кафедри № 5 працівника ЗСУ 

ДОВГАНЕЦЬ В. (Інформація завідуючої кафедри № 5). 

8. Про кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів України. 

(До 15 січня) (Інформація начальника факультету № 1). 

9. Про членів постійних комісій при Вченої раді інституту. 

(Інформація заступника Голови Вченої ради).  

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника відділу персоналу та стройового підполковника 

ЛИСЕНКА С. з питання “Про роботу відділу персоналу та стройового по 

укомплектуванню інституту посадовими особами. Аналіз відповідності освіти 

посадових осіб займаним посадам станом на 20 жовтня 2021 року”. Тези 

доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Начальнику відділу персоналу та стройового: 



1. Посилити роботу з центрами зайнятості та територіальними центрами 

комплектування та соціальної підтримки щодо збільшення відсотка 

укомплектованості осіб рядового, сержантського та старшинського складу 

військової служби за контрактом; 

2. Відслідковувати та направляти в першу чергу на курси лідерства 

офіцерського складу тих військовослужбовців, які займають посади без 

відповідного рівня освіти та перебувають у резерві на посади, які потребують 

оперативно-тактичного рівня освіти. 

3. Головному сержанту інституту до кінця лютого 2022 року провести 

роботу у частинах безпосереднього підпорядкування Командуванню Військ 

зв’язку та кібербезпеки щодо комплектування посад рядового та сержантського 

складу інституту. 

4. Начальникам факультетів постійно проводити роботу з випускниками 

щодо виявлення кандидатів на переведення у майбутньому до інституту з 

інших військових частин. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальники кафедр №6 полковника ОСМАНОВА Р. про 

стан освітньої, виховної та наукової діяльності кафедри № 6 станом на 1 

листопада 2021 року. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику кафедри військової підготовки: 

покращити роботу з написання наукових статей у Збірник наукових праць 

інституту, видання підручників та навчальних посібників у тому числі 

електронних; 

здійснювати контроль щодо участі науково-педагогічного складу у 

написанні наукових статей у фахових виданнях; 

звернути увагу на розробку та видання наукової та методичної літератури; 

з метою підвищення професійного рівня активно залучати науково - 

педагогічних працівників до участі у зовнішніх конференціях, семінарах, 

форумах тощо.  

(Термін виконання – постійно). 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію завідуючої кафедри № 5 працівника ЗСУ ХРАБАН Т. про 

навчальний посібник "English for Signals Cadets". Тези інформації додаються до 

протоколу. 

2. Інформацію начальника кафедри № 1 полковника ПАВЛЕНКА О. про 

видання навчальних посібників "Основи військового управління та штабні 

процедури НАТО", "Збірник тактичних задач", "Правила розробки та 

оформлення бойових графічних документів" Тези інформації додаються до 

протоколу. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Видання навчального посібника "English for Signals Cadets" вважати 

доцільним,  

2. Видання навчальних посібників “Збірник тактичних задач”? “Правила 

розробки та оформлення бойових графічних документів” та "Альбом схем дій 

підрозділів (відділення, взвод, рота, батальйон)" вважати доцільним  

3. Навчальний посібник “Основи військового управління та штабні 

процедури НАТО” зняти з розгляду через  відсутність рецензій.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про підсумки виконання редакційно – видавничого 

плану за 2021 рік. (підсумкова таблиця видання навчальної літератури). Тези 

інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про підсумки виконання редакційно – видавничого 

плану за 2021 рік. (підсумкова таблиця видання навчальної літератури) 

прийняти до відома. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію старшого інформаційно-агітаційної групи підполковника 

ЛАНКА А. про підсумки роботи інформаційно-агітаційної групи за 2021 рік. 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію старшого інформаційно-агітаційної групи підполковника 

ЛАНКА А. про підсумки роботи інформаційно-агітаційної групи за 2021 рік 

прийняти до відома. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про результати огляду - конкурсу краща кафедра року в 

номінаціях “Краща загально - освітня кафедра” та “Краща випускова кафедра” 

Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про результати огляду - конкурсу краща кафедра року в 

номінаціях “Краща загально - освітня кафедра” та “Краща випускова кафедра” 

прийняти до відома. 



7. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію завідуючої кафедри № 5 працівника ЗСУ ХРАБАН Т. про 

результати стажування доцента кафедри № 5 працівника ЗСУ ДОВГАНЕЦЬ В.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сертифікат доцента кафедри № 5 працівника ЗСУ ДОВГАНЕЦЬ В. 

про стажування та участь в міжнародних проектах затвердити. 

 

 

8. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію ТВО начальника факультету “Телекомунікаційних систем”  

підполковника ЛЕБЕДЯ Є про кандидата на отримання стипендії Кабінету 

Міністрів України курсанта 3 – го курсу факультету “Телекомунікаційних 

систем” старшого солдата ЦВІРКУН Тетяну Василівну.  

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 “Телекомунікаційних систем” підполковника 

ЛЕБЕДЯ Є.  про кандидата на отримання стипендії Кабінету Міністрів України, 

Вчена рада інституту встановила, що курсант  ЦВІРКУН Тетяна Василівна 

являє собою взірець відношення до навчання та участі в усіх заходах інституту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 1. Рекомендувати начальнику інституту представити курсанта 3 – го 

курсу факультету “Телекомунікаційних систем” старшого солдата ЦВІРКУН 

Тетяну Василівну кандидатом на отримання стипендії Кабінету Міністрів 

України. 

 

 

9. СЛУХАЛИ: 

1.  Інформацію  заступника Голови Вченої ради інституту полковника 

ТАРАСОВА В. про членів постійних комісій при Вченої раді інституту. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Обрати членами комісій з питань: 

бюджетно - фінансових – полковника ЛАЗАРЯ Б. та  підполковника 

ЮЩЕНКА Ю.; 

організації освітнього процесу та оцінки науково-педагогічної діяльності 

структурних підрозділів інституту полковника ПИВОВАРЧУКА С. та  

підполковника НЕСТЕРЕНКА М.; 

науково – методичного забезпечення діяльності ад’юнктури і 

докторантури інституту - підполковника ТРОЦЬКА О та підполковника 

КОЛТОВСЬКОВА Д.; 



морально - психологічного забезпечення (відрахування, переведення та 

поновлення на навчання, призначення академічних (соціальних ) стипендій, 

присвоєння почесних звань та інших питань), що стосуються докторантів, 

ад’юнктів та курсантів - полковника САЄНКА О. та підполковника 

ДУМІТРАША В.; 

міжнародного співробітництва - полковника ЧЕВАРДІНА В. та 

підполковника ВОСКОЛОВИЧА О.; 

кадрових - підполковника ПРИСА Г. та майор СТОЗУБА В. 

2.  Рекомендувати начальнику інституту склад постійних комісій при 

Вченій раді інституту затвердити. 

 

Голова Вченої ради інституту 

генерал-майор          В. ОСТАПЧУК 

 

Секретар Вченої ради інституту 

працівник ЗСУ           О. БУЛГАКОВ 
 


