
 
 
 
 

 
Наукові школи: 
– „Надійність, живучість та експлуатація складних 

технічних систем і комплексів”;  
– „Інформаційна безпека”; 
– „Теоретичні основи національної безпеки 

суспільства”; 
– „Методи і технічні засоби діагностування 

технічних систем”; 
– „Телекомунікаційні мережі та управління ними”; 
– „Системи управління мобільними 

радіомережами”; 
– „Теорія і практика побудови інтелектуальних 

систем організаційного типу”. 
 

 
 

Щороку на базі інституту проводиться науково-
практична конференція „Пріоритетні напрямки 
розвитку телекомунікаційних систем та мереж 
спеціального призначення. Застосування підрозділів, 
комплексів, засобів зв’язку та автоматизації в АТО”. 

За результатами роботи конференції видається 
Збірник доповідей та тез доповідей. 

 
 

 
 
 
 

Ад’юнкти і докторанти  мають вільний доступ до всіх 
видів наукової інформації, отримують методичне і 
змістовне наукове консультування щодо власного 
дослідження від наукового керівника (консультанта). 
Мають всі умови для проведення наукових досліджень, 
забезпечені належно обладнаним місцем для наукової 
роботи. 

Випускники докторантури, ад’юнктури, які успішно 
захищають дисертації – отримують ступінь вищої освіти 
доктора наук та доктора філософії відповідно. 
Розподіляються на наукові або науково-педагогічні посади 
інституту. Мають можливість працювати в будь-яких 
вищих військових навчальних закладах (наукових 
установах) України. 

Підготовка докторантів, ад’юнктів в інституті 
здійснюється у відповідності до постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.03.16 за № 261 „Про 
затвердження  Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)” та наказу 
Міністра оборони України від 24.02.17 № 115 „Про 
затвердження Особливостей підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ВВНЗ 
(НДУ) Міністерства оборони України”. 

 

АДРЕСА ІНСТИТУТУ:  
01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1. 
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:  
(044) 280–59–67 – черговий інституту, 
(044) 256-22-73, (044) 256-23-73  – 
науково-організаційний відділ. 
Web-site: http://viti.edu.ua 
E-mail: naukaviti@gmail.com 
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тел. (044) 256–22-14 

тел. (044) 256-23-73 

тел. (044) 256–23-73 

Підготовка докторів філософії та докторів наук 
здійснюється за 3 спеціальностями: 

122 - комп'ютерні науки;
126 – інформаційні системи та технології;
255 – озброєння та військова техніка,
за якими інститут отримав  ліцензію освітньої 

діяльності на ІІІ освітньо-науковому рівні – Накази 
Міністерства освіти і науки України від 05.09.2016 
року № 1073 та від 02.06.2017 року № 113-л.

Військовий інститут телекомунікацій та інфор-
матизації оголошує набір на 2018 рік 

до докторантури за спеціальністю:
126 «інформаційні системи та технології» – 
1 офіцер,
до ад’юнктури за спеціальностями: 
122 - комп'ютерні науки;
126 «інформаційні системи та технології» – 
3 офіцери, 
255 «озброєння та військова техніка» – 2 офіцери.
До докторантури ВІТІ приймаються офіцери ЗСУ 

віком не старше 47 років, які мають науковий ступінь 
доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки, 
опубліковані праці з обраної спеціальності та які в 
змозі на високому науковому рівні проводити наукові 
дослідження.

До ад’юнктури ВІТІ приймаються офіцери ЗСУ 
віком до 45 років включно, які перебувають на військо-
вій службі, здобули вищу освіту ступеня магістр 
(спеціаліст), виявили здібності до педагогічної або 
науково-дослідної роботи та мають досвід служби у 
військах (силах) не менше 2 років.

При відборі кандидатів на навчання в ад’юнктурі 
перевагу мають офіцери, які відмінно закінчили 
навчання, учасники бойових дій, зокрема Антитеро-
ристичної операції на Сході України.

Строк підготовки доктора філософії в ад’юнктурі 
становить чотири роки, а підготовки доктора наук у 
докторантурі – два роки.

Навчальні справи кандидатів до докторантури та 
ад’юнктури кадрові органи направляють до інституту 
не пізніше 15.04.18. Справа повинна в себе включати:
● рапорт за підпорядкованістю до 1 лютого року 

вступу. У рапорті вказуються: 
● військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, 

займана посада, дата народження, загальна та 
військова освіта, наукова спеціальність, яка 
обрана для навчання;

● список опублікованих наукових праць і винаходів (у разі їх 
відсутності подають наукові доповіді (реферати) з обраної 
спеціальності);

● копія диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобу-
тої спеціальності (кваліфікації);

● службова характеристика; 
● копія службової картки;
● медична довідка про проходження військово-лікарської 

комісії;
● довідка штатно-посадової категорії з попереднього місця 

служби;
● ксерокопія паспорту;
● ксерокопія ідентифікаційного коду;
● дійсний сертифікат тестів TOEFL, або International English 

Language Testing System, або сертифікат Сambridge 
English Language Assessment (за наявності).
Вступні іспити до ад’юнктури проводяться з 1 по 30 липня 

2018 року. Вони включають: іспит з іноземної мови в обсязі, 
який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій 
з мовної освіти; іспит із спеціальності (в обсязі програми рівня 
вищої освіти магістра з відповідної спеціальності).

Випускники ад’юнктури, докторантури інституту здобува-
ють теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентно-
сті, достатні для впровадження нових ідей, розв’язання 
комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-ін-
новаційної діяльності, проводять власне наукове досліджен-
ня, результати якого мають наукову новизну, теоретичне або 
практичне значення, та захищають дисертацію.

Обов’язковою умовою допуску до захисту дисертаційної 
роботи є:
● успішне виконання докторантом (ад’юнктом) його індивіду-

ального плану наукової роботи;
● написання 20 статей для докторанта та 5 для ад’юнкта у 

наукових періодичних виданнях України та інших держав з 
напряму, з якого підготовлено дисертацію;

● апробація матеріалів дисертації на наукових конференціях.

В інституті працюють висококваліфіковані науково-педаго-
гічні та наукові працівники, серед них:

Заслужених діячів науки і техніки України – 2; Заслужених 
працівників освіти України – 2; Лауреатів Державної премії в 
галузі науки і техніки – 1; Академіків галузевих академій – 1; 
Докторів наук – 15; Професорів – 11; Кандидатів наук – 61; 
Доцентів та старших наукових співробітників – 48. 

Інститут має у своєму складі: 3 факультети, 15 кафедр, 
Науковий центр зв’язку та інформатизації, Військовий 
коледж сержантського складу.

В інституті створено всі необхідні умови для здійс-
нення підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 
(освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з 
метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 
та доктора наук, а саме:

Спеціалізована вчена рада СРД 26.710.01 утворена з 
правом прийому до розгляду та проведення захистів 
дисертацій з грифом „таємно” та „цілком таємно” на 
здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) техніч-
них наук  за спеціальностями 05.13.06 „інформаційні 
технології”, 20.02.14 „озброєння та військова техніка” 
(технічні науки). Наказ міністерства освіти і науки Украї-
ни від 26.06.2017 року № 5-дск.

Видається Збірник наукових праць інституту, який 
має тематичну спрямованість – публікації матеріалів і 
результатів досліджень наукових і педагогічних праців-
ників в області телекомунікацій, інформаційних техноло-
гій і систем кібернетичного захисту.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації КВ № 22356-12256ПР.


