19 серпня 1992 року Постановою Кабінету Міністрів України на базі Київського вищого військового інженерного училища зв’язку.
та Київського вищого інженерного радіотехнічного училища протиповітряної оборони було створено Київський військовий інститут управління та зв’язку.
22 березня 2001 року Постановою Кабінету Міністрів України створено Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України «КПІ».
1 вересня 2015 року Постановою Кабінету Міністрів України Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації отримав статус окремого вищого військового навчального закладу.
29 січня 2018 року Указом Президента України інституту присвоєно почесне звання імені Героїв Крут
ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЯМИ
ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР ТА МАГІСТР ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:
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Комп’ютерні науки (форма навчання денна та заочна);
Кібербезпека (форма навчання денна та заочна);
Інформаційні системи та технології (форма навчання денна та заочна);
Телекомунікації та радіотехніка (форма навчання денна та заочна);
Військове управління (форма навчання денна);
Озброєння та військова техніка (форма навчання денна).

ВИПУСКНИКИ ІНСТИТУТУ ОТРИМУЮТЬ ДИПЛОМ ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ТА
ПЕРВИННЕ ОФІЦЕРСЬКЕ ЗВАННЯ «ЛЕЙТЕНАНТ»
Офіцери випускники направляються для подальшого проходження військової служби
до частини та підрозділів:
Збройних Сил України (Сухопутних військ, Повітряних Сил, Військово-Морських Сил,
Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій, Головного управління розвідки);
Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії
України, Державної прикордонної служби України, Державного космічного агенства
України, Державної спеціальної служби транспорту.

ФАКУЛЬТЕТ
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ВІЙСЬКОВИЙ КОЛЕДЖ
СЕРЖАНТСЬКОГО СКЛАДУ

Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальністю телекомунікації та радіотехніка.
Випускники є професіоналами в галузі електроніки та телекомунікацій.

Військовий коледж здійснює підготовку військових фахівців 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
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:
комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології.
Випускники є професіоналами в галузі математичного, інформаційного і програмного забезпечення, автоматизованих систем управління.

КАФЕДРА
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Кафедра здійснює підготовку громадян України за програмою
підготовки офіцерів запасу для Збройних сил України за 7 військово-обліковими спеціальностями.

ФАКУЛЬТЕТ
БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ ТА ЗВ’ЯЗКУ
Факультет здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: кібербезпека, військове управління, озброєння та військова техніка.
Випускники факультету є професіоналами в галузі управління діями підрозділів, захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомукаційних системах.

НАУКОВИЙ ЦЕНТР
ЗВʼЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Науковий центр здійснює діяльність в галузі дослідження проблем
розвитку зв’язку та автоматизації управління військами, наукового
супроводження розробок техніки зв’язку.

ТУТ ГОТУЮТЬ КІБЕРВОЇНІВ ТА КРАЩИХ ПРОГРАМІСТІВ
01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1, ВІТІ імені Героїв Крут

тел. (факс) (044) 280-59-67 – черговий інституту,

(044) 256-22-80 – приймальна комісія;

e-mail: vitivstup@ukr.net, vitiinfo@post.mil.gov.ua;

http://viti.edu.ua

