
ПРОТОКОЛ № 9 

засідання Вченої ради інституту 

02 березня 2021 року 

 

 

Головуючий  - Голова Вченої ради інституту 

генерал – майор ОСТАПЧУК В.  

Секретар - працівник ЗСУ БУЛГАКОВ О. 

Присутні 39 осіб згідно реєстраційного листа 

 

Порядок денний: 

1. Про стан наукової та науково-технічної  діяльності інституту за 

2020 рік. (Доповідь заступника начальника інституту з наукової роботи). 

2. Про річний фінансовий звіт інституту за 2020 рік та План 

фінансової діяльності інституту на 2021 рік. (Доповідь начальника фінансово – 

економічної служби). 

3. Про форми документів про вищу освіту та додатки до них. 

(Інформація  заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

4. Про визначення рецензентів та структурного підрозділу для 

проведення попередньої експертизи дисертаційної роботи здобувача  ступеня 

доктора філософії підполковника ЗАРУБЕНКО Артура Олександровича. 

(Інформація  заступника начальника інституту з наукової роботи).  

5. Про Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, 

обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського 

зразка у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут. (Інформація  заступника начальника інституту з навчальної роботи). 

6. Про відрахування курсантів з інституту. (Інформація начальників 

факультетів № 1,2,3). 

 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РОДЗІВІЛОВА Г. про наукову та науково-технічну діяльність 

інституту за 2020 рік. Тези доповіді додаються до протоколу. 

ВИСТУПИЛИ:  

1. Начальник інституту генерал-майор ОСТАПЧУК В. звернув увагу 

доповідача на необхідність ретельного підрахунку навантаження науково-

педагогічних на наукових працівників інституту. 

2. Заступник начальника інституту з наукової роботи полковник 

РОДЗІВІЛОВА Г. додатково довів, що з цього року Збірник наукових праць 

інституту втратив статусу фахового видання. Для його повернення треба 

змінити редакційну колегію та покращити якість його змісту. 

3. Заступник начальника інституту з навчальної роботи полковник 

СІЛКО О. запропонував покращити взаємодію між Науковим центром зв’язку 



та інформатизації та кафедрами інституту з метою більш якісного використання 

результатів наукової діяльності центру кафедрами. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Начальнику науково-технічного відділу підготувати проект наказу 

за результатами наукової діяльності інституту у 2020 році. 

2. При формуванні річного плану закупівель інституту на рік, 

начальникам факультетів, начальнику наукового центру враховувати потреби 

обладнання в інтересах наукової та науково-технічної діяльності. 

3. При виконанні науково-дослідних робіт: 

начальнику науково-організаційного відділу спланувати проведення 

нарад з науковими керівниками робочих груп, відповідальними виконавцями 

науково-дослідних робіт, що виконуються в інституті у 2021 році (щомісячно) з 

обговоренням проблемних питань, що перешкоджають виконанню НДР; 

начальнику НЦ посилити вимоги до наукових керівників та 

відповідальних виконавців щодо безумовного дотримання термінів виконання 

всіх етапів НДР. Провести заняття з особовим складом щодо керівних 

документів по виконанню НДР (до 10.03.21р.). 

4. Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів: 

науковим керівникам ад’юнктів, науковим консультантам докторантів 

посилити контроль за виконанням індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану ад’юнкта. У серпні 2021 року на засіданні 

Вченої ради інституту науковим керівникам ад’юнктів та здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії поза ад’юнктурою звітувати про належне та 

своєчасне виконання обов’язків наукового керівника. 

тематику наукових досліджень спрямувати на вирішення актуальних 

завдань підвищення ефективності функціонування системи зв’язку та АСУ 

спираючись на досвід ООС. (Відповідальні: начальники кафедр, наукові 

керівники. Контроль за виконанням покласти на начальника науково-

організаційного відділу). 

5. Воєнно-наукова робота курсантів:  

керівникам наукових гуртків, в травні-червні 2021 року провести 

конференцію ВНТ курсантів та організувати залучення курсантів до виконання 

науково-дослідних робіт, раціоналізаторської та винахідницької діяльності, 

розробки наукових праць. За результатами конференції видати збірник тез. 

(Відповідальні: начальники факультетів та кафедр, керівники наукових гуртків. 

6. Науково-інформаційна діяльність:  

начальникам кафедр, начальнику наукового центру взяти під особистий 

контроль та відповідальність за виконання плану розробок наукових праць та 

навчальних посібників науковими та науково-педагогічними працівниками, 

ад’юнктами та здобувачами. Покращити роботу з написання наукових статей у 

Збірник наукових праць інституту, у наукометричні видання SCOPUS, Google 

SCHOLAR, Web of SCIENCE та інших. Продовжити практику розробки 

навчально-методичних матеріалів з аналізом досвіду ООС, втілення стандартів 

НАТО. 



7. Начальникам факультетів, начальникам кафедр, начальнику 

наукового центру для підвищення рейтингу інституту до 22.03.2021 року 

забезпечити реєстрацію та коректування існуючих профілів у наукометричних 

базах та ORCID наукових та науково-педагогічних працівників з 

використанням наступних даних інституту: 

місце роботи – Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут; 

E:mail – naukaviti@viti.edu.ua; 

www – viti.edu.ua 

(Відповідальні за виконання - заступники начальників факультетів з 

навчальної та наукової роботи, начальник наукового центру. Контроль за 

виконанням покласти на начальника групи військово-технічної інформації). 

8. Винахідницька і раціоналізаторська робота:  

начальникам кафедр, начальнику наукового центру покращити стан 

патентно-ліцензійної роботи та суворо дотримуватись термінів виконання 

плану винахідницької та раціоналізаторської роботи інституту на 2021 рік. 

Начальникам факультетів забезпечити розробку винаходів не менше одного від 

кожного факультету, начальнику наукового центру не менше чотирьох 

винаходів. (Відповідальні: начальники факультетів, начальники кафедр, 

начальник наукового центру. Контроль за виконанням покласти на начальника 

групи військово-технічної інформації). 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

1. Доповідь начальника фінансово – економічної служби капітана 

ЧЕРЕШНЕВОГО О. про річний фінансовий звіт інституту за 2020 рік та План 

фінансової діяльності інституту на 2021 рік. Тези доповіді додаються до 

протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Річний фінансовий звіт інституту за 2020 рік ухвалити. 

2. План фінансової діяльності інституту на 2021 рік ухвалити. 

 

 

3. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про форми документів про вищу освіту та додатки до 

них. Тези інформації додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Форми документів про вищу освіту та додатків до дипломів 

європейського зразка у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут затвердити. 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію заступника начальника інституту з наукової роботи 

полковника РОДЗІВІЛОВА Г. про визначення рецензентів та структурного 

підрозділу для проведення попередньої експертизи  дисертаційної роботи 

здобувача  ступеня доктора філософії підполковника ЗАРУБЕНКА Артура 

Олександровича. Тези доповіді додаються до протоколу. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Для проведення попередньої експертизи  дисертаційної роботи 

здобувача  ступеня доктора філософії підполковника ЗАРУБЕНКА Артура 

Олександровича визначити рецензентів: 

кандидата технічних наук, доцента полковника РАДЗІВІЛОВА Григорія 

Даниловича ; 

доктора технічних наук, професора працівника ЗСУ МОГИЛЕВИЧА 

Дмитра Ісаковича. 

Структурний підрозділ: 

 кафедра Побудови  телекомунікаційних систем. 

 

 

5. СЛУХАЛИ: 

1. Інформацію  заступника начальника інституту з навчальної роботи 

полковника СІЛКА О. про Положення про порядок замовлення, виготовлення, 

видачі, обліку документів про вищу освіту та додатків до дипломів 

європейського зразка у Військовому інституті телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Положення про порядок замовлення, виготовлення, видачі, обліку 

документів про вищу освіту та додатків до дипломів європейського зразка у 

Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 

затвердити. 

 

 

6. СЛУХАЛИ: 

1). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ПОДОЙКА Олександра Васильовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ПОДОЙКО 

Олександр Васильович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ПОДОЙКА Олександра 

Васильовича 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 порушити клопотання про 

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

ПОДОЙКА Олександра Васильовича 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. 

 

2). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ЖУРАВЛЯ Андрія Васильовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ЖУРАВЕЛЬ 

Андрій Васильович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

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 порушити клопотання про 

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

ЖУРАВЛЯ Андрія Васильовича 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. 

 

3). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету молодшого сержанта ОЧЕРЕТНОГО Владислава 

Володимировича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ОЧЕРЕТНИЙ 

Владислав Володимирович відмовляється від подальшого проходження 

військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення 

військового навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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



Владислава Володимировича 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 порушити клопотання про 

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

сержанта ОЧЕРЕТНОГО Владислава Володимировича 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. 

 

4). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ГРЕЧУХИ Олександра Павловича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ГРЕЧУХА 

Олександр Павлович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

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 порушити клопотання про 

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

ГРЕЧУХИ Олександра Павловича 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. 

 

5). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара Ярославовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант 

ТАРНАГРОДСЬКИЙ Ейнар Ярославович відмовляється від подальшого 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара 



Ярославовича 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 порушити клопотання про 

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

ТАРНАГРОДСЬКОГО Ейнара Ярославовича 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. 

 

6). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата АННАСОНА Дмитра Вікторовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант АННАСОН 

Дмитро Вікторович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

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 порушити клопотання про 

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

АННАСОНА Дмитра Вікторовича 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. 

 

7). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕСТЕРНІН 

Владислав Олегович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ШЕСТЕРНІНА Владислава 



Олеговича 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 порушити клопотання про 

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

ШЕСТЕРНІНА Владислава Олеговича 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. 

 

8). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ПЕРЕВЕРЗОВ 

Микола Олександрович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

Олександровича 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 порушити клопотання про 

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

ПЕРЕВЕРЗОВА Миколи Олександровича 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. 

 

9). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ШЕВЧУКА Андрія Михайловича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ШЕВЧУК 

Андрій Михайлович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

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 порушити клопотання про 

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

ШЕВЧУКА Андрія Михайловича 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. 

 

10). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ПЕТРОВСЬКОГО Миколу Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант 

ПЕТРОВСЬКИЙ Микола Олександрович відмовляється від подальшого 

проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після 

закінчення військового навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ПЕТРОВСЬКОГО Миколу 

Олександровича 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 порушити клопотання про 

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

ПЕТРОВСЬКОГО Миколу Олександровича 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. 

 

11). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата ЛАРІНА Олександра Дмитровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант ЛАРІН 

Олександр Дмитрович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата ЛАРІНА Олександра Дмитровича 

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 порушити клопотання про 

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

Олександра Дмитровича 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. 

 

12). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата РУДЯКА Дениса Тимофійовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант РУДЯК Денис 

Тимофійович відмовляється від подальшого проходження військової служби на 

посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового навчального 

закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

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

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 порушити клопотання про 

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

Дениса Тимофійовича 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. 

 

13). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 4-го курсу 

2-го факультету солдата СКРИПНИКА Данила Миколайовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 2 полковника 

ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що курсант СКРИПНИК 

Данило Миколайович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 



Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 2-го факультету солдата СКРИПНИКА Данила 

Миколайовича 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 порушити клопотання про 

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

СКРИПНИКА Данила Миколайовича 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. 

 

14). Інформацію начальника факультету бойового застосування систем 

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

інституту курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ГЕРКА Дмитра 

Павловича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 3 полковника 

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

Дмитро Павлович відмовляється від подальшого проходження військової 

служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення військового 

навчального закладу. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 4-го курсу 3-го факультету солдата ГЕРКА Дмитра Павловича 

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 порушити клопотання про 

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

Дмитра Павловича 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. 

 

15). Інформацію начальника факультету телекомунікаційних систем 

полковника РИБКИ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 1-го 

факультету солдата БОНДАРА Романа Петровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника 

РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант БОНДАР Роман 

Петрович 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 1-го факультету солдата БОНДАРА Романа Петровича 

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 порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 1-го факультету солдата 

БОНДАРА Романа Петровича 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. 

 

16). Інформацію начальника факультету телекомунікаційних систем 

полковника РИБКИ Є. про відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 1-го  

факультету солдата БАРАБАНОВА Вадима Олександровича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету № 1 полковника 

РИБКИ Є., Вчена рада інституту встановила, що курсант БАРАБАНОВ Вадим 

Олександрович 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 1-го факультету солдата БАРАБАНОВА Вадима 

Олександровича 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 порушити клопотання про 

відрахування з інституту курсанта 5-го курсу 1-го факультету солдата 

БАРАБАНОВА Вадима Олександровича 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. 

 

17). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 1 - го курсу 

2 – го факультету солдата РАДОВІЧЕНКА Олексія Миколайовича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету інформаційних 

технологій полковника ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що  

курсант РАДОВІЧЕНКО Олексій Миколайович звернувся до командування 



факультету з проханням відрахувати його з інституту через небажання 

продовжувати навчання. З ним проводились бесіди, але курсант 

РАДОВІЧЕНКО Олексій Миколайович рішення свого не змінив. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата РАДОВІЧЕНКА Олексія 

Миколайовича через дострокове розірвання контракту у зв’язку з небажанням 

продовжувати навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата РАДОВІЧЕНКА Олексія 

Миколайовича через дострокове розірвання контракту у зв’язку з небажанням 

продовжувати навчання. 

 

18). Інформацію начальника факультету інформаційних технологій 

полковника ОЛЕКСЕНКА В. про відрахування з інституту курсанта 1 - го курсу 

2 – го факультету солдата ПОЛЯРУША Віталія Олеговича. 

Заслухавши інформацію начальника факультету інформаційних 

технологій полковника ОЛЕКСЕНКА В., Вчена рада інституту встановила, що  

курсант ПОЛЯРУШ Віталій Олегович звернувся до командування факультету з 

проханням відрахувати його з інституту через небажання продовжувати 

навчання. З ним проводились бесіди, але курсант ПОЛЯРУШ Віталій Олегович 

рішення свого не змінив. 

Командування факультету клопоче про відрахування з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата ПОЛЯРУША Віталія Олеговича 

через дострокове розірвання контракту у зв’язку з небажанням продовжувати 

навчання. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендувати начальнику інституту відрахувати з інституту 

курсанта 1 - го курсу 2 – го факультету солдата ПОЛЯРУША Віталія Олеговича 

через дострокове розірвання контракту у зв’язку з небажанням продовжувати 

навчання. 
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