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№№ 
з/п 

Військове 
звання 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

1 полковник Сальнікова  
Ольга Федорівна 

начальник навчально-наукового центру стратегічних 
комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та 
оборони, доктор наук з державного управління, старший 
науковий співробітник 

2 підполковник Андріянова  
Ніна Миколаївна 

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, кандидат політичних наук 

3 підполковник Приміренко  
Володимир Миколайович 

провідний науковий співробітник  науково-дослідної 
лабораторії проблем розвитку бойового застосування ракетних 
військ і артилерії кафедри ракетних військ і артилерії 
командно-штабного інституту застосування військ (сил), 
кандидат військових наук 

4 підполковник Салата  
Сергій Анатолійович 

провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем історії війн і воєнного мистецтва науково-дослідного 
центру воєнної історії, кандидат історичних наук 

5 майор Крикун  
Вікторія Дмитрівна 

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
мовного тестування наукового центру мовного тестування 
навчально-наукового центру іноземних мов, кандидат 
педагогічних наук 

6 майор Судніков  
Євген Олександрович 

старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
перспектив розвитку електронних засобів навчання наукового 
центру дистанційного навчання 
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7 капітан Коновалов  
Денис Олегович 

науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту 
науково-дослідного центру проблем фізичного виховання, 
спеціальної фізичної підготовки і спорту інституту навчально-
наукового інституту фізичної культури та спортивно-
оздоровчих технологій 

8 старший 
лейтенант 

Мигун  
Максим Юрійович 

молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 
проблем підготовки військових фахівців науково-дослідного 
управління проблем розвитку військової освіти та науки 
центру воєнно-стратегічних досліджень 

9 підполковник Карпенко  
Володимир Сергійович 

ад’юнкт наукового відділу організації підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності 

10 підполковник Князєв  
Сергій Миколайович 

ад’юнкт наукового відділу організації підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності 

11 підполковник Шерешкова  
Інга Ігорівна 

ад’юнкт наукового відділу організації підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності 

12 підполковник Ярошенко  
Ярослав Віталійович 

ад’юнкт наукового відділу організації підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності 

13 майор Арістархов  
Олег Михайлович 

ад’юнкт наукового відділу організації підготовки та атестації 
науково-педагогічних кадрів науково-методичного центру 
організації наукової та науково-технічної діяльності 

14 працівник 
Збройних Сил 
України 

Красницька  
Ольга Володимирівна 

старший викладач вищого навчального закладу кафедри 
суспільних наук гуманітарного інституту, кандидат 
психологічних наук 

15 працівник 
Збройних Сил 
України 

Куриліна  
Оксана Василівна 

старший науковий співробітник наукового відділу досліджень 
та впровадження інноваційних технологій наукового центру 
проблем виховання доброчесності та запобігання корупції у 
секторі безпеки та оборони, кандидат економічних наук, 
доцент 

 


