
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ  

Начальника Військового інституту телекомунікацій та
 інформатизації 

(з адміністративно – господарської діяльності)

07.11.16           м. Київ              №524

Про створення Вченої ради 
Військового інституту 
телекомунікацій та інформатизації 

Відповідно до вимог  статті № 36  Закону України “Про вищу освіту”      (1
липня 2014 року № 1556 - VІІ) та Статуту Військового інституту телекомунікацій та
інформатизації затвердженого наказом Міністра оборони України від 20 жовтня
2015 року № 572,

 
НАКАЗУЮ:

1.  Створити  Вчену  раду  Військового  інституту  телекомунікацій  та
інформатизації на період с 5 листопада 2016 року по 5 листопада  2021 року у
складі: 

1. заступник  начальника  інституту  з  наукової  роботи  полковник
РОМАНЮК Валерій Антонович;

2. заступник  начальника  інституту  з  морально  –  психологічного
забезпечення полковник ПЕТРОВСЬКИЙ Олег Євгенович;  

3. заступник  начальника  інституту  з  озброєння  полковник
КЛИМЕНКО Микола Олексійович;

4. заступник  начальника  інституту  з  тилу  полковник  СТАНІЛОГА
Олександр Григорович; 

5. начальник  навчального  відділу  полковник  ПИСТРЯК  Вячеслав
Володимирович; 

6. начальник  фінансово  –  економічної  служби  підполковник
ГАЛАГАН Петро Миколайович; 

7. начальник  відділу  особового  складу  та  стройового  підполковник
КОВАЧ Вячеслав Олексійович;



8. командир  військової  частини  п/п  В0805  полковник  ПАЛІВОДА
Валерій Станіславович; 

9. учений  секретар  навчального  відділу  працівник  ЗСУ  БУЛГАКОВ
Олексій Васильович; 

10.голова прфспилки інституту працівник ЗСУ ГАЙНУЛЛІН Галімзян
Суфіянович;  

11.начальник  факультету  телекомунікаційних  систем  полковник
ЧЕКАН Андрій Юрійович; 

12.заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи -
начальник  навчальної  частини  факультету  телекомунікаційних
систем підполковник ОШУРКО Віталій Миколайович; 

13.заступник  начальника  факультету  телекомунікаційних  систем  з
морально  -  психологічного  забезпечення  підполковник
ПАРХОМЕНКО Роман Володимирович; 

14.начальник  кафедри  побудови  телекомунікаційних  систем
факультету  телекомунікаційних  систем  полковник  КУЗАВКОВ
Василь Вікторович;

15.начальник  кафедри  радіозв’язку  факультету  телекомунікаційних
систем полковник БОРИСОВ Ігор Володимирович; 

16.начальник  кафедри  транспортних  мереж  факультету
телекомунікаційних  систем  полковник  МОГИЛЕВИЧ  Дмитро
Ісаакович; 

17.заступник  начальника  кафедри  транспортних  мереж  факультету
телекомунікаційних  систем  підполковник  ФОМІН  Микола
Миколайович;

18.професор  кафедри  радіозв’язку  факультету  телекомунікаційних
систем підполковник ГУРСЬКИЙ Тарас Григорович; 

19.доцент кафедри радіозв’язку факультету телекомунікаційних систем
підполковник ГРИЦЕНОК Костянтин Миколайович; 

20.начальник  факультету  інформаційних  технологій  полковник
ОЛЕКСЕНКО Віталій Петрович; 

21.заступник начальника факультету з навчальної та наукової роботи-
начальник  навчальної  частини  факультету  інформаційних
технологій підполковник ВАСИЛЬЄВ Олександр Якович;



22.заступник  начальник  факультету   інформаційних  технологій  з
морально  –  психологічного  забезпечення  підполковник  ГАНГАЛ
Артур Васильович; 

23.начальник кафедри автоматизованих систем управління факультету
інформаційних технологій підполковник СОВА Олег Ярославович; 

24.начальник  кафедри  комп’ютерних  інформаційних  технологій
факультету  інформаційних  технологій  полковник  ЛЮБАРСЬКИЙ
Сергій Володимирович; 

25.начальник  кафедри  технічного  та  метрологічного  забезпечення
факультету  інформаційних  технологій  полковник  РАДЗІВІЛОВ
Григорій Данилович; 

26.начальник  курсу  факультету  інформаційних  технологій  старший
лейтенант ДУБИНА Віталій Олександрович; 

27.заступник  начальника  факультету   бойового  застосування  систем
управління  та  зв’язку  з  морально  –  психологічного  забезпечення
підполковника ЛУКАШЕНКО Віталій Валентинович; 

28.начальник кафедри захисту інформації та кіберзахисту факультету
бойового  застосування  систем  управління  та  зв’язку  полковник
САМОЙЛОВ Ігор Володимирович; 

29.начальник кафедри спеціальних засобів зв’язку та радіотехнічних
засобів  факультету  бойового  застосування  систем  управління  та
зв’язку полковник ПАНЧЕНКО Ігор В’ячеславович;

30.доцент  кафедри  бойового  застосування  підрозділів  зв’язку
факультету  бойового  застосування  систем  управління  та  зв’язку
працівник ЗСУ ФЕДОРОВ Анатолій Григорович;

31.заступник  начальника  кафедри  загальної  тактики  підполковник
ЄСАУЛОВ Михайло Юрійович; 

32.начальник  кафедри  фізичного  виховання,  спеціальної  фізичної
підготовки  і  спорту  –  начальник  фізичної  підготовки  і  спорту
полковник БИЧІХІН Юрій Ігорович;

33.начальник  кафедри  військово-гуманітарних  дисциплін  полковник
САЄНКО Олександр Григорович; 

34.професор  кафедри  військово-гуманітарних  дисциплін  працівник
ЗСУ АНАНЬЇН Валерій Опанасович; 



35.начальник  кафедри  військової  підготовки  полковник  ТКАЧЕНКО
Дмитро Віталійович; 

36.начальник  наукового  центру  зв’язку  та  інформатизації  полковник
КОЛАЧОВ Сергій Петрович;

37.заступник начальника наукового центру зв’язку та інформатизації з
наукової роботи підполковник МАЗНИЧЕНКО Юрій Анатолійович;

38.провідний  науковий  співробітник  науково-дослідного  відділу
(метрологічного,  правового,  методологічного  та  організаційного
забезпечення  інформаційних систем)  наукового  центру  зв’язку  та
інформатизації підполковник ФЕРІМА Юрій Васильович; 

39.начальник проектно-конструкторського науково-дослідного відділу
(створення  комплексів  та  засобів  зв’язку,  автоматизації,  захисту
інформації  та  кіберзахисту  інформаційно-телекомунікаційних
мереж)  наукового  центру  зв’язку  та  інформатизації  підполковник
КЛЕВКО Павло Володимирович;

40.старший  науковий  співробітник  науково  –  дослідного  відділу
(розвітку телекомунікаціних систем)  наукового центру зв’язку та
інформатизації працівник ЗСУ ТЕРЕЩЕНКО Віктор Іванович;

41.докторант науково - організаційного відділу ВІТІ полковник ЖУК
Олександр Володимирович; 

42.начальник  військового  коледжу  сержантського  складу  полковник
ЗЛОБІН Кирило Вячеславович;

43.начальник циклової комісії з експлуатації військових засобів зв’язку
військового коледжу сержантського складу підполковник  КУЗЬМІН
Андрій Вікторович; 

44.начальник  циклової  комісії  і  з  загально  –  військових  дисциплін
військового  коледжу  сержантського  складу  підполковник
КРАВЧЕНКО Андрій Іванович;

45.командир  відділення  132  навчальної  групи  молодший  сержант
ПРИГОДА Ярослав Олександрович;

46.командир  141  навчальної  групи  сержант  СТЕПАНЦОВ  Вадим
Володимирович;

47.курсант  231  навчальної  групи  старший  солдат  МАК  Дмитро
Юрійович



48.голова  ради  сержантів  сержант  курсант  322  навчальної  групи
молодший сержант ЧИЖИК Дмитро Андрійович;

49.курсант  331  навчальної  групи  старший  солдат  ТУЗ   Михайло
Юрійович.

2. Очолювати Вчену раду інституту до виборів її голови буду особисто.

3. Наказ від 01.09 2015 № 304 про створення Вченої ради Військового
інституту  телекомунікацій  та  інформатизації  вважати  таким,  що  втратив
чинність.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

5. Наказ довести до всього особового складу інституту.

Начальник інституту 
полковник                   Є.О. СТЕПАНЕНКО



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ  

Начальника Військового інституту телекомунікацій та
 інформатизації 

(з адміністративно – господарської діяльності)

05.12.16 м. Київ №603

Про внесення змін до наказу від 07.11.16р
№ 524 про створення Вченої ради Військового
 інституту телекомунікацій та інформатизації 

Відповідно  до  вимог   статті  №  36   Закону  України  “Про  вищу  освіту”
(1 липня 2014 року № 1556 - VІІ) та Статуту Військового інституту телекомунікацій
та  інформатизації  затвердженого  наказом  Міністра  оборони  України  від  20
жовтня 2015 року № 572,

НАКАЗУЮ:
1. Внести доповнення до пункту 1 після слів  у складі: 

заступник  начальника  інституту  з  навчальної  роботи підполковник
СІЛКО Олексій Вікторович; 

заступник  начальника  факультету  з  навчальної  та  наукової  роботи  –
начальник  навчальної  частини  факультету  бойового  застосування  систем
управління та зв’язку полковник ЧУРІЛОВ Ігор Олександрович; 

начальник  кафедри  бойового  застосування  підрозділів  зв’язку
факультету  бойового  застосування  систем  управління  та  зв’язку  полковник
РИБКА Євгеній Миколайович; 

старший викладач кафедри технічного та метрологічного забезпечення
факультету  інформаційних  технологій  підполковник  ГУЛІЙ  Володимир
Станіславович.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ  

Начальника Військового інституту телекомунікацій та
 інформатизації 

(з адміністративно – господарської діяльності)

19.12.16 м. Київ № 629

Про внесення змін до наказу начальника
інституту від 07.11.16р № 524 

Відповідно  до  вимог   статті  №  36   Закону  України  “Про  вищу  освіту”
(1 липня 2014 року № 1556 - VІІ) та Статуту Військового інституту телекомунікацій
та  інформатизації  затвердженого  наказом  Міністра  оборони  України  від  20
жовтня 2015 року № 572,

НАКАЗУЮ:

1. Пункт 1 доповнити абзацом 54: 
заступник  начальника  інституту  полковник  ТАРАСОВ  Віталій

Віталійович.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

3. Наказ довести до всього особового складу інституту.



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ  

Начальника Військового інституту телекомунікацій та
 інформатизації 

(з адміністративно – господарської діяльності)

31.08.17 м. Київ №498

Про внесення змін до наказу начальника
інституту від 07.11.16р № 524 

Відповідно  до  вимог   статті  №  36   Закону  України  “Про  вищу  освіту”
(1 липня 2014 року № 1556 - VІІ) та Статуту Військового інституту телекомунікацій
та  інформатизації  затвердженого  наказом  Міністра  оборони  України  від  20
жовтня 2015 року № 572,

 
НАКАЗУЮ:

1. Абзаци  3,11,13,21,22,26,27,31,39,40,48,52  пункту  1  приказу  начальника
інституту № 524 виключити.

2. Включити абзаци 3,11,21,22,26,27,31,39,40,48,52 такого змісту, відповідно
заступник  начальника  інституту  з  озброєння  полковник  ЧЕКАН  Андрій

Юрійович;
начальник  факультету  телекомунікаційних  систем  полковник  РИБКА

Євгеній Миколайович;
доцент  кафедри  транспортних  мереж  підполковник  ОСМАНОВ  Руслан

Нариманович;
доцент кафедри технічного та метрологічного забезпечення зв’язку та АСУ

підполковник ЖИЛІНСЬКИЙ Ігор Васильович;
старший  викладач  кафедри  автоматизованих  систем  управління  військами

майор ТРОЦЬКО Олександр Олексанрович;
начальник  навчального  курсу  факультету  інформаційних  технологій

капітан СТАРОВОЙТ Дмитро Олександрович;
доцент кафедри спеціальних засобів та радіотехнічних засобів підполковник

ВОСКОЛОВИЧ Олексій Ігорович;
начальник  кафедри  загальної  тактики  полковник  ПАВЛЕНКО  Олег

Анатолійович;
начальник  науково-дослідного  відділу  (технічного,  лінгвістичного  та

ергономічного  забезпечення  інформаційних  систем)  наукового  центру  зв’язку  та
інформатизації підполковник МУСІЄНКО Володимир Анатолійович;



начальник  науково-дослідного  відділу  (метрологічного,  правового,
методологічного та організаційного забезпечення інформаційних систем) наукового
центру зв’язку та інформатизації підполковника ТКАЧЕНКО Андрій Леонідович

голова  ради  сержантів  курсант  331  навчальної  групи  сержант
СТОКАЛЬСЬКИЙ Владислав Вікторович;

доцент кафедри захисту інформації та кібербезпеки підполковник ЧЕВАРДИН
Владислав Евгенович. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

4. Наказ довести до всього особового складу інституту.


