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ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ імені ГЕРОЇВ КРУТ

Підготовка фахівців за ступенем вищої освіти “Бакалавр”, “Магістр”
Галузь знань Спеціальність Спеціалізація

12   Інформаційні 
технології

122   Комп’ютерні науки   Математичне, інформаційне і програмне 
забезпечення військових інформаційних систем

125   Кібербезпека   Захист інформації та кібернетична безпека в 
інформаційно-телекомунікаційних система

126   Інформаційні системи та 
технології  

Автоматизовані системи управління військами 
та озброєнням

17  Електроніка та 
телекомунікації

172   Телекомунікації та 
радіотехніка  

Системи військового зв’язку

25  Воєнні науки, 
національна 
безпека, безпека 
державного кордону

253   Військове управління Управління діями підрозділів зв’язку

255  Озброєння та військова 
техніка

Радіоелектронні інформаційні системи, 
оперативна техніка та спецозброєння

Термін навчання – 3,5 роки (бакалавр), 1,5 роки (магістр). Схема підготовки - “курсант”. Форма навчання - денна. 
Навчання у Військовому інституті надає можливість:
 здобути вищу освіту за рахунок видатків державного бюджету та військове звання “лейтенант”;
 одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби за контрактом в ЗС України та інших військових

формуваннях).

У  Військовому  інституті  створено  всі  необхідні  умови  для  здійснення  освітнього  процесу:  2  навчальних  корпуси;  133
спеціалізованих  та  комп’ютерних  лабораторій;  навчально-тренувальний  комплекс;  стрілецький  тир;  3  спортивні  зали;
2 спортивних містечка; смуга перешкод; польова база.

Повний термін навчання у Військовому інституті зараховується до загальної вислуги (стажу) років.
У  процесі  навчання  курсанти  інституту  одержують  щомісячно  грошове  забезпечення  та  безкоштовно  забезпечуються:

місцем для проживання; речовим майном; триразовим харчуванням; медичним забезпеченням.
На навчання у Військовий інститут приймаються громадяни України, які мають повну загальну середню освіту:

1. Цивільна молодь та ліцеїсти віком від 17 до 30 років, в тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчан-
ня.

2. Військовослужбовці,  резервісти та військовозобов’язані,  які  мають повну загальну середню освіту,  та не мають військових
звань офіцерського складу – віком до 30 років.

3. Військовослужбовці строкової служби та військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом віком до 30 років.
Мають  право  брати  участь  у  конкурсі  за  результатами  вступних  іспитів  з  конкурсних  предметів  (без  сертифікатів

зовнішнього незалежного оцінювання):
 випускники Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військово-морського ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізи -

чною підготовкою;
 військовослужбовці, які проходять строкову службу та військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

ЗАПРОШУЄМО НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:
20 жовтня, 24 листопада, 22 грудня 2018 року, 26 січня, 
16 лютого, 30 березня, 27 квітня, 18 травня 2019 року,
о 10.00, КПП ВІТІ імені Героїв Крут, аудиторія 238.

Контактні телефони: (044) 256-22-80, (044) 256-22-93
0933132773, 0675070355. 

(044) 280-59-67 – черговий інституту (ЦІЛОДОБОВО)


