
 
Випускники, які пройшли підготовку за цивільними 

спеціальностями в інституті, працюють в провідних ІТ 
компаніях України та світу, компаніях операторів 
мобільного зв’язку та інтернет провайдерів, державних 
установах і приватних телекомунікаційних компаніях. у

 
Підготовка науково-педагогічного складу 

здійснюється в ад’юнктурі та докторантурі інституту. 
Працює спеціалізована Вчена рада з захисту 
докторських та кандидатських дисертацій. 

 

 
 

 

АДРЕСА ІНСТИТУТУ:  
01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1. 
КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:  
(044) 280–59–67 – черговий інституту, 
(044) 256–22–80, (044) 256–22–34 – 

приймальна комісія. 
Web-site: http://viti.edu.ua 
E-mail:   vitivstup@ukr.net 
 
 
 

 
 
 
 

Історія споруд інституту бере свій початок 
з 1835 року, коли було розпочато будівництво оборонної 
казарми для розміщення військовозобов’язаних 
(військових кантоністів). В подальшому будівля інституту 
стала тим найважливішим форпостом, на базі якого 
формувались військові навчальні заклади різних епох за 
перебігом подій в історії України. 

У 1865 році за наказом імператора Олександра II 
було засновано Київське піхотне юнкерське училище, 
з 10 жовтня 1915 року перейменоване 1-е Київське 
Костянтинівське військове училище. 

20 листопада 1917 року за наказом Генерального 
секретаря з військових справ Симона Петлюри була 
розгорнута перша українська військова юнацька 
школа ім. гетьмана Б. Хмельницького. 

У січні 1918 року, коли війська червоної армії 
загрожували захопленням столиці Української 
Республіки, юнкера 1-ї української військової юнацької 
школи взяли активну участь у боях з 
червоногвардійцями, зокрема в бою під Крутами. 

Днем заснування інституту вважається 1 березня 
1919 року, коли наказом Головного штабу Республіки 
№ 220 був затверджений штат командного складу 
інженерних курсів. 

1 листопада 1924 року третя Київська військово-
інженерна школа була переформована в Київську 
військову школу зв’язку ім. М. І. Калініна, а з               
6-го травня 1937 року перейменовано в Київське 
військове училище зв’язку ім. М. І. Калініна. 

З 1-го червня 1966 року училище одним з перших 
перейшло на штат вищого військового інженерного 
училища зв’язку. 

19 серпня 1992 року на базі Київського вищого 
військового двічі орденів Червоного Прапора 
інженерного училища зв’язку та Київського вищого 
інженерного радіотехнічного училища ППО 
ім. Покришкіна створено Київський військовий 
інститут управління та зв’язку. 

22 березня 2001 року інститут увійшов до складу 
Національного технічного університету України 
„КПІ”. 

З 1-го вересня 2013 року інститут функціонував, як 
структурний підрозділ Державного університету 
телекомунікацій. 

З 1-го вересня 2015 року Постановою Кабінету 
Міністрів України Військовий інститут телекомунікацій 
та інформатизації отримав статус окремого вищого 
військового навчального закладу. 

 
 

 



тел. (044) 256-23-05, 063-479-77-73

тел. (044) 256-22-32, 067-226-37-62

тел. (044) 256-22-89, 093-764-44-04

тел. (044) 256-23-94, 067-490-71-13, 093-520-29-41

тел. (0532) 53-67-13 (м. Полтава), 093-312-18-86

У військовому інституті створено всі необхідні умови 
для здійснення навчально-виховного процесу згідно 
потреб сучасності: 2 навчальних корпуси; 133 спеціалізо-
ваних, комп’ютерних та інших аудиторій; навчально-тре-
нувальний комплекс для відпрацювання питань практич-
ної підготовки курсантів на засобах зв'язку і АСУ; 
стрілецький тир; 3  спортивні зали; 2  спортивних містеч-
ка; смуга перешкод, батальйон забезпечення навчально-
го процесу смт. Семиполки. 

Випускники інституту отримують диплом державного 
зразка та первинне офіцерське звання „лейтенант”. 
Офіцери випускники направляються для подальшого 
проходження військової служби до частин та підрозділів 
Збройних Сил України, а також інших військових форму-
вань держави. 

Кафедра здійснює підготовку громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу для Збройних Сил 
України за 15-ма військово-обліковими спеціальностями:

- кібербезпека;
- математичне та програмне забезпечення АСУ;
- соціальна психологія.

Військовий коледж сержантського складу здійснює 
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
„молодший спеціаліст” для проходження військової 
служби за контрактом на посадах сержантського та 
старшинського складу у Збройних Силах України за 
спеціальностями: 

– комп’ютерні науки; 
– телекомунікації та радіотехніка.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціаль-
ностями:

– кібербезпека;
– військове управління;
– озброєння та військова техніка.
Випускники факультету є професіоналами в галузі 

захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах, управління діями 
підрозділів зв’язку.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціаль-
ностями:

– комп’ютерні науки;
– інформаційні системи та технології.
Випускники є професіоналами в галузі математично-

го, інформаційного і програмного забезпечення автома-
тизованих систем управління.

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціаль-
ністю – телекомунікації та радіотехніка.

Випускники є професіоналами в галузі електроніки та 
телекомунікацій.

В інституті працюють висококваліфіковані науко-
во-педагогічні 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; Доцен-
тів та старших наукових співробітників – 48. 

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

Підготовка військових фахівців в інституті здійс-
нюється за освітніми ступенями – бакалавр, магістр за 
6 спеціальностями: 

– комп’ютерні науки; 
– інформаційні системи та технології; 
– кібербезпека; 
– телекомунікації та радіотехніка; 
– військове управління (за видами збройних сил); 
– озброєння та військова техніка.


