
 

 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ________ 
м. Київ        «___»____________20    р. 

 

Про часткові зміни у складі вченої ради Інституту телекомунікаційних 
систем Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

На зміну наказу №2/128 від 29 травня 2018 р. 

НАКАЗУЮ: 

1. Ввести до складу вченої ради: 
1. КОНОНОВУ Ірину Віталіївну - заступника директора ІТС з навчально-виховної роботи, 
доцента кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, доц., к.т.н. 

Підстава: за посадою. 
2. НОВОГРУДСЬКУ Ріну Леонідівну - вченого секретаря, доцента кафедри інформаційно-
телекомунікаційних мереж, доц., к.т.н. 

Підстава: виборний представник від ІТС. 
3. КРАВЧУКА Сергія Олександровича - завідувача кафедри телекомунікацій, заступника 
директора ІТС з наукової роботи, професор, д.т.н. 

Підстава: за посадою 

4. ЯВІСЮ Валерія Сергійовича – доцента кафедри телекомунікацій, доцент, к.т.н  
Підстава: виборний представник від кафедр ІТС  

5. ОСИПЧУКА Сергія Олександровича - відповідального за наукові дослідження молодих 
вчених ІТС, доцент кафедри телекомунікаційних систем, к.т.н. 

Підстава: виборний представник від ІТС 

 

2. Вивести зі складу вченої ради: 

1. ЯКОРНОВА Євгенія Аркадійовича - заступника директора ІТС, професора кафедри 

телекомунікацій, професора, к.т.н.  

Підстава:: у зв’язку зі зміною посади. 
2. АФАНАСЬЄВУ Ліану Олександрівну - вченого секретаря, ст.викладача кафедри 
телекомунікацій. 

Підстава: у зв’язку з перевиборами. 
3. КРАВЧУКА Сергія Олександровича - заступника директора ІТС з наукової роботи, 
професора, д.т.н. 

Підстава: у зв’язку зі зміною посади. 

4. ЯВІСЯ Валерія Сергійовича - в.о. завідувача кафедри телекомунікацій, доцента, к.т.н. 
Підстава: у зв’язку зі зміною посади. 

 

 

 

 

 



3. Склад вченої ради ІТС: 

- за посадою: 
1.  ІЛЬЧЕНКО 

Михайло Юхимович 

голова вченої ради, науковий керівник, директор ІТС, 

академік НАН України, професор, д.т.н. 

2.  УРИВСЬКИЙ 

Леонід Олександрович 

заступник голови вченої ради, завідувач кафедри 

телекомунікаційних систем, професор, д.т.н. 

3.  ПРАВИЛО 

Валерій Володимирович 

перший заступник директора ІТС, доцент кафедри 

інформаційно-телекомунікаційних мереж, доцент, к.т.н. 

4.  КОНОНОВА Ірина 

Віталіївна 

заступник директора ІТС з навчально-виховної роботи, 

доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

доцент, к.т.н. 

5.  СКУЛИШ 

Марія Анатоліївна 

заступник директора ІТС з міжнародних зв’язків, професор 

кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н. 

6.  КРАВЧУК 

Сергій Олександрович 

заступник директора ІТС з наукової роботи, завідувач 

кафедри телекомунікацій, професор, д.т.н. 

7.  ГЛОБА 

Лариса Сергіївна 

в.о. завідувача кафедри інформаційно-телекомунікаційних 

мереж, професор, д.т.н. 

 

- виборні представники від кафедр: 

8.  ЯВІСЯ 

Валерій Сергійович 

доцент кафедри телекомунікацій, доцент, к.т.н. 

9.  ІЛЬНИЦЬКИЙ 

Анатолій Іванович 

доцент кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж, 

доцент, к.т.н. 

10.  МОШИНСЬКА 

Аліна Валентинівна 

доцент кафедри телекомунікаційних систем, доцент, д.т.н. 

 

- виборні представники від ІТС: 

11.  ЛИСЕНКО 

Олександр Іванович 

член редакційної колегії журналу «Information and 

Telecommunication Sciences», професор кафедри 

телекомунікацій, професор, д.т.н. 

12.  РОМАНОВ 

Олександр Іванович 

відповідальний за підвищення кваліфікації по ІТС, професор 

кафедри телекомунікацій, професор, д.т.н. 

13.  
ОСИПЧУК Сергій 

Олександрович 

відповідальний за наукові дослідження молодих вчених 
ІТС, доцент кафедри телекомунікаційних систем, к.т.н. 

14.  НОВОГРУДСЬКА 

Ріна Леонідівна 

вчений секретар, доцент кафедри інформаційно-
телекомунікаційних мереж, доцент, к.т.н. 

 

- (за посадою) керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації 

співробітників: 

15.  МІКЛЯЄВ 

Олег Вячеславович 

голова профбюро ІТС, заступник директора ІТС 

 

- (за посадою) керівник профспілкового бюро первинної профспілкової організації 

студентів: 

16.  ГАНЖА 

Яна Володимирівна 

голови профбюро студентів ІТС, студент гр.ТС-72 

 

 

 



- (за посадою) керівник органу студентського самоврядування підрозділу: 

17.  БУГЛАК  

Денис Вікторович 

в.о. голови студентської ради ІТС, студент гр. ТМ-81 

 

- виборні представники з числа студентів: 

18.  ЛІСОВСЬКИЙ 

Костянтин Сергійович 

студент гр. ТС-82 

19.  ПАЩЕНКО  

Андрій Ігорович 

студент гр. ТС-01мн 

 Ректор                                                                                       Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 

 

  



Проект наказу вносить: 

 

Директор ІТС 

КПІ ім. Ігоря Сікорського                       Михайло ІЛЬЧЕНКО 

 

 

Погоджено: 

 

Учений секретар університету     Валерія ХОЛЯВКО 

 

Начальник ВК       Лідія АНДРЕЙЧУК 

 

Начальник юридичного відділу     Вячеслав ПРЯМІЦИН 

 

 
Голова профбюро студентів ІТС 

_____________________ 
Голова профбюро ІТС 

_____________________ 

Голова студентської ради ІТС 

____________________ 
ДП № 

 

надруковано на 2-х аркушах 

в 4-х примірниках 

 

Розрахунок розсилки: 

 

1 примірник –загальний відділ, 

1 примірник –служба вченого секретаря університету 

2 примірники - ІТС 

 

Виконавець: 

В.о. вченого секретаря ІТС 

Новогрудська Р.Л. 

тел.: +38-097-931-94-19 
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