
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про переможців конкурсу на заміщення посад наукових та науково-педагогічних працівників  

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського  
оголошеного 17 листопада 2021 року 

 

№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

Посади, які заміщуються військовослужбовцями 

1.  Доцент кафедри Десантно-штурмових  військ і Сил 
спеціальних операцій командно-штабного інституту 
застосування військ (сил), ШПК “полковник”,  
ВОС – 0212002, 46 тарифний розряд. 

ПЕЧОРІН О. М.  

2.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем ведення та впровадження проектів 
інформатизації науково-дослідного управління проблем 
розвитку інформаційних технологій та впровадження 
проектів інформатизації Збройних Сил України центру 
воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 
ВОС – 5301002, 44 тарифний розряд. 

 БІЛОКУР М. О. 

3.  Старший науковий співробітник науково-дослідного 
відділу інституту  забезпечення військ (сил) та 
інформаційних технологій, ШПК “підполковник”,  
ВОС – 1001002, 43 тарифний розряд. 

ГОЛІЦИН В.О.  

4.  Старший науковий співробітник науково-випробувального 
відділу, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  
43 тарифний розряд. 

СТЕЦЕНКО Є. В.  

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України на умовах строкового 

трудового договору 

5.  Старший  викладач вищого навчального закладу кафедри 
теорії, методики та організації фізичної підготовки і спорту 
навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно – оздоровчих технологій, ОС – 010157,  
18 тарифний розряд. 

ЮДЕНКО О.В.  

6.  Провідний науковий співробітник (0,5 ставки) науково-
дослідного відділу застосування авіації та протиповітряної 
оборони інституту авіації та протиповітряної оборони,  
ОС – 252518, 19 тарифний розряд. 

ПОЛІЩУК В.В.  

7.  Провідний науковий співробітник (0,5 ставки) науково-
дослідної лабораторії проблем морально-психологічного 
забезпечення діяльності військ (сил) кафедри   морально-
психологічного військ (сил) забезпечення гуманітарного 
інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний розряд. 

ПОЗДИШЕВ С.О. ХАРИТИНСЬКИЙ А.А 

8.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 
відділу проблем розвитку військової освіти науково-
дослідного управління проблем розвитку військової освіти 
та науки центру воєнно-стратегічних досліджень,  
ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд. 

 САМАРАЙ В.П.  

9.  Провідний науковий співробітник (0,25 ставки) науково-
дослідної лабораторії проблем воєнної історії України 
науково-дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328, 
15-19 тарифний розряд. 

РЕЧИЧ С.Л.  

10.  Старший науковий співробітник (0,25 ставки) науково-
дослідної лабораторії наукового супроводження 
розроблення нормативів і стандартів фізичної підготовки і 
спорту науково-дослідного центру проблем фізичного 
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 
навчально-наукового інституту фізичної культури та 
спортивно-оздоровчих технологій, ОС – 010157,  
14-18 тарифний розряд. 

  

11.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу 
перспектив розвитку та проблем супроводження моделей 
операцій центру імітаційного моделювання, ОС – 121227, 
12-17 тарифний розряд. 

ХОРОШИЛОВА С.Й.  

 


