
СПИСОК 

учасників конкурсу на заміщення посад наукових працівників  

Національного університету оборони України імені Івана Черняховського  

оголошеного 19.06.2020 року 

 
№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

Посади, які заміщуються військовослужбовцями 
1.  Начальник науково-інноваційної лабораторії наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру організації 

наукової та науково-технічної діяльності, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 0201002, 45 тарифний розряд 

АЛЕКСЕЄНКО О. В.   

2.  Начальник науково-дослідної лабораторії проблем 

інформаційних технологій науково-дослідного відділу інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 1502002, 45 тарифний розряд 

КРАЙНОВ В. О.  

3.  Начальник науково-дослідної лабораторії проблем фінансового 

забезпечення науково-дослідного відділу інституту 

забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 3101012, 45 тарифний розряд 

ГРОДОВСЬКИЙ О. В.   

4.  Начальник науково-дослідної лабораторії правового 

забезпечення військ (сил) кафедри правового забезпечення 

гуманітарного інституту, ШПК “підполковник юстиції”,  

ВОС – 8503002, 45 тарифний розряд 

КАРПЕНКО М. І.  

5.  Начальник науково-дослідної лабораторії проблем управління 

проектами інформатизації 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, 45 тарифний розряд 

УТЮШЕВ М. К.  

6.  Провідний науковий співробітник науково-методичного відділу 

організації, координації та супроводження освітнього процесу 

науково-методичного центру організації освітньої діяльності,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд 

КАШУБА В. Ф.  

7.  Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 

досліджень науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд 

ПЕРЕВЕРЗІН Ю. П.  

8.  Провідний науковий співробітник наукового відділу організації 

підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів науково-

методичного центру організації наукової та науково-технічної 

діяльності, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 44 тарифний 

розряд 

 МАЙСТРЕНКО О. В. 

9.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем воєнної стратегії науково-дослідного управління 

проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 

0201002, 44 тарифний розряд 

БОЙКО В. О.  

10.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем оборонного планування науково-дослідного 

управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 

ВОС – 0201002, 44 тарифний розряд 

НАЛИВАЙКО А. Д.  

11.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем розвитку інформаційних технологій 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 (2 посади) 

УСТИМЕНКО О. В. 

БУТЕНКО М. П. 

 

12.  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 

БОБРОВ С. В.  



Продовження додатка 2 
№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

13.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

воєнно-економічних проблем центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  

44 тарифний розряд (2 посади) 

КУТОВИЙ О. П. 

МАРКО Є. І. 

 

14.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем підготовки військ (сил) та кадрового менеджменту 

кафедри керівництва військами (силами) в мирний час 

командно-штабного інституту застосування військ (сил), ШПК 

“підполковник”, ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд 

КІРІЛКІН Є. І  

15.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

застосування авіації та протиповітряної оборони інституту 

авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 4401002, 43 тарифний розряд 

КРАСІКОВ О. М.  

16.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

застосування авіації та протиповітряної оборони інституту 

авіації та протиповітряної оборони, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 4601002, 43 тарифний розряд 

ЦЕЛІЩЕВ Ю. П.  

17.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 1001002, 43 тарифний 

розряд 

БИЧЕНОК М. М.  

18.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ШПК “підполковник”, ВОС – 5302002, 43 тарифний 

розряд 

ГОЛІЦИН В. О.   

19.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

соціально-гуманітарних проблем кафедри суспільних наук 

гуманітарного інституту, ШПК “підполковник”, ВОС – 3400012,  

43 тарифний розряд 

СОЛОШЕНКО Н. В.  

20.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

розвитку фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки 

і спорту науково-дослідного центру проблем фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту навчально-

наукового інституту фізичної культури та спортивно-

оздоровчих технологій, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 3201002, 43 тарифний розряд 

МУШТАТОВ Ю. В.  

21.  Старший науковий співробітник відділу аналізу та узагальнення 

інформації навчально-наукового центру підготовки офіцерів для 

багатонаціональних штабів, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 0201002,43 тарифний розряд (2 посади) 

РУДНІЦЬКИЙ І. А. 

ГУДЗЬ А. М. 

 

22.  Старший науковий співробітник відділу впровадження 

інноваційних технологій та технічного супроводження 

навчального процесу навчально-наукового центру підготовки 

офіцерів для багатонаціональних штабів, ШПК “підполковник”, 

ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд 

 МАТВЄЄВ А. Ю.  

23.  Старший науковий співробітник наукового відділу досліджень 

та впровадження інноваційних технологій наукового центру 

проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у 

секторі безпеки та оборони, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд 

КАЛІТНИК М. С.  

24.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем стратегічного планування розвитку Збройних Сил 

України науково-дослідного управління проблем воєнної 

політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002,  

43 тарифний розряд 

ГУДИМ В. М.  

25.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем оборонного планування науково-дослідного 

управління проблем воєнної політики та воєнної стратегії 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”, 

ВОС – 0201002, 43 тарифний розряд 

САГАНЮК Ф. В.   



Продовження додатка 3 
№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

26.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем розвитку інформаційних технологій науково-

дослідного управління проблем розвитку інформаційних 

технологій та впровадження проектів інформатизації Збройних 

Сил України центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ШПК “підполковник”, ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд 

ДОБРОНРАВІН Ю. В. ФЕДОРІЄНКО В. А.  

27.  Старший 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, 43 тарифний розряд 

ЛІСНЕВСЬКИЙ Р. В.  

28.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем управління проектами інформатизації 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 – 5301003, 43 тарифний розряд 

ПРИМА М. В.  

29.  Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем технологічної підтримки інформаційних систем 

науково-дослідного відділу проблем системної інтеграції, 

захисту інформації та технологічної підтримки інформаційних 

систем науково-дослідного управління проблем розвитку 

інформаційних технологій та впровадження проектів 

інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “підполковник”,  

ВОС – 5301002, 43 тарифний розряд 

САМОЙЛЕНКО Н. М.  

30.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного 

центру воєнної історії, ШПК “підполковник”, ВОС – 0201002, 

43 тарифний розряд 

НОВІКОВА В. Г.  

31.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу мовного 

тестування наукового центру мовного тестування навчально-

наукового центру іноземних мов, ШПК “майор”,  

ВОС – 5302003, 33 тарифний розряд 

ПРОНОЗА Д. В.  

32.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем 

захисту інформації в інформаційних системах науково-

дослідного відділу проблем системної інтеграції, захисту 

інформації та технологічної підтримки інформаційних систем 

науково-дослідного управління проблем розвитку 

інформаційних технологій та впровадження проектів 

інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “майор”, ВОС – 5301003,  

33 тарифний розряд 

 ЦИСЬ А. А.  

33.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу перспектив 

розвитку електронних засобів навчання наукового центру 

дистанційного навчання, ШПК “майор”, ВОС – 5301003,  

33 тарифний розряд 

КЛОЧКО А. О.  

34.  Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем супроводження експлуатації інформаційних систем 

науково-дослідного управління проблем розвитку 

інформаційних технологій та впровадження проектів 

інформатизації Збройних Сил України центру воєнно-

стратегічних досліджень, ШПК “капітан”, ВОС – 5301003,  

28 тарифний розряд 

КОМОЛАЄВА Т. М.  

Посади, які заміщуються працівниками Збройних Сил України  
35.  Головний науковий співробітник науково-методичного 

центру організації наукової та науково-технічної діяльності, 

ОС – 010158,19-20 тарифний розряд 

СЕМОН Б Й.  



Продовження додатка 4 
№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

36.  Головний науковий співробітник наукового відділу 

досліджень та впровадження інноваційних технологій 

наукового центру проблем виховання доброчесності та 

запобігання корупції у секторі безпеки та оборони,  

ОС – 010158, 19-20 тарифний розряд 

ВОЛОШЕНКО А. В.   

37.  Головний науковий співробітник центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ОС – 252518, 19-20 тарифний розряд 

ЗАГОРКА О. М.  

38.  Головний науковий співробітник науково-дослідного 

управління проблем розвитку військової освіти та науки 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010158,  

19-20 тарифний розряд 

ЧАЙКОВСЬКИЙ А. С. 

 

 

39.  Головний науковий співробітник науково-дослідного центру 

воєнної історії, ОС – 030328, 19-20 тарифний розряд 

ШЕВЧУК В. П.  

40.  Завідувач лабораторії науково-дослідної лабораторії 

розробки, впровадження та супроводження засобів 

автоматизації управління військами, ОС – 171728,  

19 тарифний розряд 

СТУЖУК П. І.   

41.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності,  

ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд 

БОДРИК Ю. Г.  

42.  Провідний науковий співробітник наукового відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ОС – 010158, 15-19 тарифний 

розряд 

 ТИМЧУК Л. І. 

43.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної безпеки держави кафедри 

стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління, ОС – 252518,  

15-19 тарифний розряд 

МІНЄЄВ П. А.  

44.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем застосування оперативних угруповань 

військ та з’єднань Збройних Сил України в операціях 

кафедри оперативного мистецтва інституту державного 

військового управління, ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд 

МАЗУРЕНКО М. Г.  

45.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем удосконалення роботи органів 

військового управління кафедри управління військами 

інституту державного військового управління, ОС – 252518, 

15-19 тарифний розряд 

КОПИСТИРА В. М.   

46.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу застосування авіації та протиповітряної оборони 

інституту авіації та протиповітряної оборони, ОС – 252518, 

15-19 тарифний розряд (2 посади) 

БАРАБАШ О. В.  

ТКАЧОВ В. В. 

МАЙСТРОВ О. О. 

 

47.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 121228, 15-19 тарифний розряд. 

СОЛОННІКОВ В. Г.  

48.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем фінансового забезпечення науково-

дослідного відділу інституту забезпечення військ (сил) та 

інформаційних технологій, ОС – 111118, 15-19 тарифний 

розряд 

СЛОБОДЯНИК С. П.  

49.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ (сил) кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного 

інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний розряд 

МУЛЯВА В. Д.  

50.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем морально-психологічного забезпечення 

діяльності військ (сил) кафедри морально-психологічного 

забезпечення діяльності військ (сил) гуманітарного 

інституту, ОС – 252548, 15-19 тарифний розряд (0,5 ставки) 

 ОСТАПЧУК О. П. 



Продовження додатка 5 
№ 

з/п 
Посада 

Учасники конкурсу 

Внутрішні Зовнішні 

51.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціально-гуманітарних проблем кафедри 

суспільних наук гуманітарного інституту, ОС – 010158, 15-19 

тарифний розряд 

ЛОБОДА Ю. О.  КЛОЧАН О. М. 

52.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу розвитку фізичного виховання, спеціальної 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 – 010158, 15-19 

тарифний розряд (2 посади) 

СВИСТУН В. І.  

53.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем оборонного менеджменту навчально-

наукового центру оборонного менеджменту, ОС – 010158,  

15-19 тарифний розряд (0,5 ставки) 

АБЛАЗОВ І. В. 

НАЛИВАЙКО А. Д. 

 

54.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем оцінки та прогнозів загроз у воєнній сфері 

науково-дослідного управління проблем воєнної політики та 

воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 252518, 15-19 тарифний розряд 

СВЄШНІКОВ С. В.  

55.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем стратегічного планування розвитку 

Збройних Сил України науково-дослідного управління 

проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний 

розряд 

САФРОНОВ О. В.  

56.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем трансформації та інтеграційних процесів у 

воєнній сфері науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252517, 15-19 тарифний 

розряд 

ІВАЩЕНКО А. М.  

57.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем інформаційної безпеки та суспільної 

актуалізації воєнної політики науково-дослідного управління 

проблем воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252518, 15-19 тарифний 

розряд 

САРИЧЕВ Ю. О.  

58.  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 (0,75 ставки) 

ВІТЕР Д.В. 

ЦЕВЕЛЬОВ О. Є. 

 

59.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу проблем наукової та науково-технічної діяльності 

науково-дослідного управління проблем розвитку військової 

освіти та науки центру воєнно-стратегічних досліджень,  

ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд 

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ С. К.  

60.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу перспектив розвитку та проблем супроводження 

моделей операцій центру імітаційного моделювання,  

ОС – 121228, 15-19 тарифний розряд 

ЧОПА Д. А.  

61.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії України науково-

дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328,  

15-19 тарифний розряд 

ГРИЦЮК В. М. МАРАЄВ В. Р. 

62.  Провідний науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії України науково-

дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328,  

15-19 тарифний розряд (0,5 ставки) 

КИДОНЬ В. І.   

63.  Провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу перспектив розвитку електронних засобів навчання 

наукового центру дистанційного навчання, ОС – 010158,  

15-19 тарифний розряд 

МУСІЄНКО А. П.  

КРАВЧЕНКО Ю. В.  

 



Продовження додатка 6 
№ 
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64.  Провідний науковий співробітник науково-випробувального 

відділу, ОС – 010158, 15-19 тарифний розряд 

ГОЛУБ В. А.  

65.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

організації досліджень науково-методичного центру 

організації наукової та науково-технічної діяльності, ОС – 

010157, 14-18 тарифний розряд 

ЛЯХОВИЧ С. П. 

СПЄЛЬНІКОВ С. М. 

 

66.  Старший науковий співробітник науково-інноваційної 

лабораторії наукового відділу організації досліджень 

науково-методичного центру організації наукової та науково-

технічної діяльності, ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд 

НАЛИВАЙКО Л. П.  

67.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

організації підготовки та атестації науково-педагогічних 

кадрів науково-методичного центру організації наукової та 

науково-технічної діяльності, ОС – 010157, 14-18 тарифний 

розряд 

БАБЕНКО О. П.  

68.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної безпеки держави кафедри 

стратегії національної безпеки та оборони інституту 

державного військового управління, ОС – 010157, 14-18 

тарифний розряд (2 посади) 

ШЕПІЦЕН О. І. 

ПЕТРЕНКО М. І. 

 

69.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем застосування родів військ Сухопутних 

військ кафедри сухопутних військ командно-штабного 

інституту застосування військ (сил), ОС – 010157, 14-18 

тарифний розряд 

ЛОБАС О. М.  

70.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем підготовки військ (сил) та кадрового 

менеджменту кафедри керівництва військами (силами) в 

мирний час командно-штабного інституту застосування 

військ (сил), ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд 

ЛАВРУК М. П.  

71.  Старший науковий співробітник 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 

(0,75 ставки) 

БАБАК С. В.  

72.  Старший науковий співробітник наукового відділу 

досліджень та впровадження інноваційних технологій 

наукового центру проблем виховання доброчесності та 

запобігання корупції у секторі безпеки та оборони,  

ОС – 010157, 14-18 тарифний розряд 

КУРИЛІНА О. В.  

73.  Старший науковий співробітник науково-організаційного 

відділу центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010157, 

14-18 тарифний розряд 

ДЕРГИЛЬОВА О. В.  

74.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем трансформації та інтеграційних процесів у воєнній 

сфері науково-дослідного управління проблем воєнної 

політики та воєнної стратегії центру воєнно-стратегічних 

досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний розряд (0,5 ставки) 

 ПАВЛЕНКО В. І.  

 

75.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем інформаційної безпеки та суспільної актуалізації 

воєнної політики науково-дослідного управління проблем 

воєнної політики та воєнної стратегії центру воєнно-

стратегічних досліджень, ОС – 252517, 14-18 тарифний 

розряд 

ЗУБКОВ В. П.  

76.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем розвитку військової освіти науково-дослідного 

управління проблем розвитку військової освіти та науки 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010157,  

14-18 тарифний розряд (2 посади) 

МІТЯГІН О. О. 

ЧЕРНИХ О. Б. 
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77.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного 

управління проблем розвитку військової освіти та науки 

центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010157,  

14-18 тарифний розряд 

ВАСИЛЬЄВ О. М.  

78.  Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем наукової та науково-технічної діяльності науково-

дослідного управління проблем розвитку військової освіти та 

науки центру воєнно-стратегічних досліджень, ОС – 010157, 

14-18 тарифний розряд (2 посади) 

ПОЛТОРАК М. Ф. 

ЧЕРНЕНОК М. С. 

 

79.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії перспектив розвитку засобів моделювання 

науково-дослідного відділу перспектив розвитку та проблем 

супроводження моделей операцій центру імітаційного 

моделювання, ОС – 121227, 14-18 тарифний розряд 

ЗАЇКА Л. А.  

80.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії проблем воєнної історії України науково-

дослідного центру воєнної історії, ОС – 030328,  

14-18 тарифний розряд 

ГОРЄЛОВ В. І. МАРАЄВ В. Р.  

81.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії розробки, впровадження та супроводження 

засобів автоматизації управління військами, ОС – 171727, 

 14-18 тарифний розряд 

КОЛОДЯЖНИЙ А. М.  

82.  Старший науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії розробки, впровадження та супроводження 

засобів автоматизації управління військами, ОС – 252537,  

14-18 тарифний розряд 

ГАВАЛКО В. І.  

83.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем розвитку, підготовки та застосування Десантно-

штурмових військ і Сил спеціальних операцій кафедри 

десантно-штурмових військ і сил спеціальних операцій 

командно-штабного інституту застосування військ (сил), ОС 

– 252537, 12-17 тарифний розряд 

НАУМОВ В. І.  

84.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем інформаційних технологій науково-дослідного 

відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 252517, 12-17 тарифний розряд 

ПРИМАК Д. Т.  

85.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем фінансового забезпечення науково-дослідного 

відділу інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних 

технологій, ОС – 111117, 12-17 тарифний розряд 

САЗОНОВ С. М.  

86.  Науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем оборонного менеджменту навчально-наукового 

центру оборонного менеджменту, ОС – 010157,  

12-17 тарифний розряд (0,5 ставки) 

НЕФЬОДОВА Л. Я.   

87.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу 

перспектив розвитку та проблем супроводження моделей 

операцій центру імітаційного моделювання, ОС – 121227,  

12-17 тарифний розряд 

ЄФІМОВА Р. Г.  

88.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру 

воєнної історії, ОС – 030327, 12-17 тарифний розряд 

ЄВСЄЄВ І. Г.  

89.  Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного центру 

воєнної історії, ОС – 030327, 12-17 тарифний розряд  

ПАШКОВА О. О. 

 

 

 


