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ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА
ІНФОРМАТИЗАЦІЇ здійснює набір громадян України
за програмою підготовки офіцерів запасу
Військово-облікові спеціальності, за якими здійснюється підготовка за програмою офіцерів запасу
Організація захисту інформації та кібернетична безпека в інформаційно-комунікаційних системах
(державне замовлення)
Застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів (крім підрозділів і військових частин зв’язку та
радіотехнічного забезпечення авіації) (державне замовлення)
Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем
Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності
Технічне забезпечення функціонування автоматизованих систем управління
Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів
Соціальна психологія
Термін навчання – 2 роки. Навчання на військовій кафедрі інституту надає можливість:
 отримати військово-облікову спеціальність та військове звання “молодший лейтенант” запасу;
 отримати військово-облікову спеціальність та військове звання “молодший лейтенант” за рахунок видатків державного
бюджету та одержати гарантоване працевлаштування (проходження військової служби за контрактом в ЗС України).

Матеріально-технічна база дозволяє формувати - особистості військового фахівця вищого рівня, здатного застосовувати
бойову техніку в складних умовах сучасної війни; розвиток інженерного мислення і дослідницьких якостей, вмінь і навиків
працювати в складі групи, керувати підлеглими під час експлуатації та бойового застосування техніки та озброєння.
До військової підготовки можуть залучатися:
1. Здобувачі вищої освіти не нижче “бакалавра” незалежно від форми навчання у закладах вищої освіти.
2. Громадяни України, які мають освітній ступінь вищої освіти не нижче “бакалавра”, якщо їм на початок військової підготовки не
виповнилося 40 років
3. Військовослужбовці рядового складу, сержантського та старшинського складу, які мають або здобувають вищу освіту не нижче
“бакалавра” та проходять військову службу за контрактом віком до 40 років, підписали другий контракт та мають дозвіл від
командира з'єднання і вище.
Кафедра військової підготовки Військового інституту телекомунікацій та інформатизації здійснює підготовку громадян
України за програмою підготовки офіцерів запасу за державним замовленням та за кошти фізичних осіб для Головного
Управління військ зв’язку та інформаційних систем, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних
Сил України, Сухопутних військ Збройних Сил України, Головного управління по роботі з особовим складом Збройних Сил
України.
Зразки документів для вступу на сайті: www.viti.edu.ua (Кафедри, Кафедра військової підготовки).
ЗАПРОШУЄМО НА ДНІ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ:
17 листопада, 15 грудня 2018 року, 12 січня, 16 лютого,
16 березня, 13 квітня, 18 травня, 11 червня 2019 року,
о 10.00, КПП ВІТІ імені Героїв Крут, аудиторія 105.
Контактні телефони: (044) 256-22-59, (044) 256-23-94
0674907113, 0990775559, 0935202941.
(044) 280-59-67 – черговий інституту (ЦІЛОДОБОВО)

