
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ   
 

Начальника Військового інституту телекомунікацій та інформатизації  

(з адміністративно – господарської діяльності) 
 

_13.09.2021__ м. Київ  №__474____ 

 

Про створення Вченої ради 

Військового інституту телекомунікацій 

та інформатизації імені Героїв Крут 
 

 

Відповідно до вимог  статті  36  Закону України “Про вищу освіту” від 1 липня 

2014 року № 1556 - VІІ та Статуту Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут, затвердженого наказом Міністра оборони України 

від 20 жовтня 2015 року № 572 зі змінами, наказую: 
 

1. Створити Вчену раду Військового інституту телекомунікацій та 

інформатизації на період с 15 вересня  2021 року по 15 вересня  2026року у 

складі:  

 

начальник інституту  генерал- майор  ОСТАПЧУК Віктор Миколайович; 

заступник начальника інституту полковник ТАРАСОВ Віталій 

Віталійович;  

заступник начальника інституту з навчальної роботи полковник СІЛКО 

Олексій Вікторович; 

заступник начальника інституту з наукової роботи полковник 

РАДЗІВІЛОВ Григорій Данилович; 

заступник начальника інституту з морально – психологічного 

забезпечення полковник ПЕТРОВСЬКИЙ Олег Євгенійович;   

заступник начальника інституту з озброєння – начальник озброєння 

полковник КІМ Олексій Сергійович; 

заступник начальника інституту з тилу - начальник тилу полковник 

СТАНІЛОГА  Олександр Григорович;  

начальник фінансово - економічної служби капітан  ЧЕРЕШНЕВИЙ  

Олександр Ігорович; 



начальник факультету Телекомунікаційних систем полковник РИБКА 

Євгеній Миколайович;  

начальник факультету Бойового застосування систем управління та 

зв'язку полковник ПОНОМАРЬОВ Олександр Анатолійович;  

начальник Наукового центру зв’язку та інформатизації 

полковник МАСЕСОВ Микола Олександрович;  

начальник Військового коледжу сержантського складу полковник 

ЗЛОБІН Кирило В’ячеславович;  

заступник начальника факультету Інформаційних технологій  з 

навчальної та наукової роботи -  начальник навчальної частини підполковник 

ГРИЦЕНОК Костянтин Миколайович; 

начальник навчального відділу полковник ОШУРКО Віталій 

Миколайович; 

начальник відділу персоналу та стройового підполковник ЛИСЕНКО 

Сергій Володимирович; 

начальник кафедри Побудови телекомунікаційних систем полковник 

КУЗАВКОВ Василь Вікторович; 

начальник кафедри Захисту інформації в телекомунікаційних системах 

та  мережах полковник ЖУК Олександр Володимирович; 

начальник кафедри Телекомунікаційних систем та мереж полковник 

ГУРЖІЙ Павло Миколайович; 

начальник кафедри Автоматизованих систем управління полковник 

СОВА Олег Ярославович; 

начальник кафедри Комп'ютерних інформаційних технологій полковник 

БОВДА Едуард Миколайович; 

начальник кафедри Бойового застосування підрозділів зв'язку полковник 

ПИВОВАРЧУК Сергій Андрійович; 

начальник  кафедри  Спеціальних систем та робототехнічних комплексів 

полковник ПАНЧЕНКО Ігор В’ячеславович; 

начальник кафедри Кібербезпеки полковник ЧЕВАРДІН Владислав 

Євгенійович; 

начальник кафедри Загальновійськових дисциплін полковник 

ПАВЛЕНКО Олег Анатолійович; 

начальник кафедри Фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту-начальник фізичної підготовки і спорту полковник 

БИЧИХИН Юрій Ігорович; 

начальник кафедри Військово-гуманітарних дисциплін полковник 

САЄНКО Олександр Григорович; 

начальник кафедри Військової підготовки підполковник ОСМАНОВ 

Руслан Наріманович; 

заступник начальника Наукового центру зв’язку та інформатизації 

підполковник ПРИС Геннадій Петрович; 

заступник начальника кафедри Комп'ютерних інформаційних технологій 

підполковник НЕСТЕРЕНКО Микола Миколайович; 



заступник начальника кафедри Технічного та метрологічного 

забезпечення підполковник ГУЛІЙ Володимир Станіславович; 

доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж підполковник 

ЗАРУБЕНКО Артур Олександрович; 

заступник начальника кафедри Телекомунікаційних систем та мереж 

полковник ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович;  

доцент кафедри Телекомунікаційних систем та мереж 

полковник ПАЛІВОДА Валерій Станіславович;  

старший викладач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж майор 

КОЛОДІЙЧУК Леонід Вікторович;  

викладач кафедри Телекомунікаційних систем та мереж майор САВЧУК 

Максим Васильович; 

доцент кафедри Автоматизованих систем управління  підполковник 

ТРОЦЬКО Олександр Олександрович; 

старший викладач – начальник служби пожежної безпеки інституту 

кафедри Технічного та метрологічного забезпечення підполковник ЮЩЕНКО 

Юрій Миколайович; 

старший викладач кафедри Бойового застосування підрозділів зв'язку 

полковник ЛАЗАРЬ Борис Богданович; 

доцент  кафедри Бойового застосування підрозділів зв'язку 

підполковник ФІЛІПОВ Вячеслав Васильови; 

доцент кафедри Спеціальних систем та робототехнічних комплексів 

підполковник  ВОСКОЛОВИЧ Олексій Іванович; 

доцент кафедри Кібербезпеки підполковник ХУСАІНОВ Павло 

Валентинович; 

начальник науково-дослідного відділу Наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковник ШТОНДА Роман Михайлович; 

провідний науковий спеціаліст Наукового центру зв’язку та 

інформатизації підполковник ДУМІТРАШ Вячеслав Олексійович; 

начальник циклової комісії військових засобів зв’язку підполковник 

КУЗЬМІН Андрій Вікторович; 

старший викладач циклової комісії загальновійськових дисциплін майор 

ХАЙЛО Роман Олександрович;  

докторант НОВ підполковник  ШТАНЕНКО Сергій Станіславович; 

ад’юнкт НОВ підполковник КОЛТОВСЬКОВ Дмитро Геннадійович;  

начальник навчального курсу факультету Телекомунікаційних систем 

майор СТОЗУБ Василь Олександрович;  

завідуюча кафедри Математики та фізики працівник ЗСУ РУДОМІНО – 

ДУСЯТСЬКА Ірина Анатолійовна; 

завідуюча кафедри Іноземних мов працівник ЗСУ ХРАБАН Тетяна 

Євгенівна  

учений секретар працівник ЗСУ БУЛГАКОВ Олексій  Васильович; 

голова профкому Працівник ЗСУ  ГАЙНУЛЛІН Галімзян Суфіянович; 

провідний науковий спеціаліст Наукового центру зв’язку та 

інформатизації працівник ЗСУ МУСІЄНКО Володимир Анатолійович; 



курсант факультету Телекомунікаційних систем молодший сержант 

БУЛКОВСЬКИЙ Владислав Іванович; 

курсант факультету Телекомунікаційних систем старший солдат 

РИБАЧЕНКО Ігор Іванович; 

курсант факультету Інформаційних технологій старший солдат КІТ 

Валентин Анатолійович; 

курсант факультету Інформаційних технологій солдат МИЧКА Андрій 

Ігорович; 

курсант факультету Бойового застосування систем управління та зв'язку 

старший солдат ПОПОВИЧ Роман Сергійович; 

курсант факультету Бойового застосування систем управління та зв'язку 

солдат ПАРШУК Валерія Анатоліївна. 

 

2. Повноваження Вченої ради інституту створеної  наказом начальника 

інституту від 07.11.16 № 524 припинити з 15 вересня 2021 року.  
  

3. До проведення виборов голови Вченої ради, виконання його обов'язків  

покласти на заступника начальника інституту з навчальної роботи полковника  

СІЛКА Олексія Вікторовича. 

 

 4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

5. Наказ довести до всього особового складу інституту на загальних 

зборах. 

 

ТВО начальника інституту  

полковник В. ТАРАСОВ 


