
Додаток 

 

1. Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 

Крут оголошує конкурс на заміщення вакантних науково-педагогічних 

та наукових посад: 

Заступник начальника інституту з навчальної роботи, штатно-посадова 

категорія “полковник”, ВОС 5201002, посадовий оклад 9440 грн.; 

Кваліфікаційні вимоги: Особа офіцерського складу, яка має вчене 

звання, науковий ступінь, оперативно-тактичний рівень освіти, досвід 

проходження військової служби на посадах наукових або науково-

педагогічних працівників не менше п’яти років. 

 

Начальник факультету бойового застосування систем управління та 

зв’язку, штатно-посадова категорія “полковник”, ВОС 1211002, посадовий 

оклад 8600 грн.; 

Кваліфікаційні вимоги: Особа офіцерського складу, яка має науковий 

ступінь (відповідно до профілю діяльності факультету) та/або вчене (почесне) 

звання, оперативно-тактичний рівень військової освіти, досвід проходження 

військової служби на посадах наукових або науково-педагогічних працівників 

не менше трьох років. 

 

Начальник кафедри  автоматизованих систем управління факультету 

інформаційних технологій, штатно-посадова категорія “полковник”, ВОС 

5311002, посадовий оклад 8600 грн.; 

Начальник кафедри військово-гуманітарних дисциплін, штатно-посадова 

категорія “полковник”, ВОС 3460002, посадовий оклад 8600 грн.; 

Начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту-начальник фізичної підготовки і спорту, штатно-посадова 

категорія “полковник”, ВОС 3201002, посадовий оклад 8600 грн.; 

Кваліфікаційні вимоги: Особа офіцерського складу, яка має досвід 

учасника бойових дій, ступінь вищої освіти “магістр”, або науковий ступінь 

доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-

педагогічної роботи не менше п’яти років, оперативно-тактичний рівень 

військової освіти, а також досвід військової служби на командних посадах 

керівного складу в органах військового управління (військових частинах). 

 



Старший викладач кафедри побудови телекомунікаційних систем 

факультету телекомунікаційних систем, штатно-посадова категорія 

“підполковник”, ВОС 5210003, посадовий оклад 7750 грн.; 

Старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної 

підготовки і спорту-начальник фізичної підготовки і спорту, штатно-посадова 

категорія “підполковник”, ВОС 3201003, посадовий оклад 7750 грн. – 2посади; 

Старший викладач кафедри військово-гуманітарних дисциплін, штатно-

посадова категорія “підполковник”, ВОС 3460003, посадовий оклад 7750 грн.; 

Кваліфікаційні вимоги: Особа, яка має досвід військової служби на 

посадах за фахом, ступінь вищої освіти “магістр”, або вчене звання доцента 

(СНС) або науковий ступінь, або викладач без наявності наукового ступеня і 

вченого звання, який має не менше п’яти років стажу науково-педагогічної 

роботи та видані навчально-методичні посібники, наукові праці. 

 

Викладач кафедри комп’ютерних інформаційних технологій факультету 

інформаційних технологій, штатно-посадова категорія “майор”, ВОС 5302003, 

посадовий оклад 6340 грн.; 

Викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки 

і спорту-начальник фізичної підготовки і спорту, штатно-посадова категорія 

“майор”, ВОС 3201003, посадовий оклад 6340 грн.; 

Кваліфікаційні вимоги: Особа, яка має досвід військової служби на 

посадах за фахом, ступінь вищої освіти “магістр”, або випускник ад’юнктури 

(аспірантури). 

 

2. Дата проведення засідання конкурсної комісії: 02 вересня 

2021 року. Строк подання документів: до 27 серпня 2021 року. 

 

3. Для участі у конкурсі надсилаються такі документи (матеріали): 

заява, рапорт, який подається особою офіцерського складу за командою; 

автобіографія; 

копії документів про освіту та кваліфікацію; 

службова характеристика, копія службової картки; 

медична характеристика; 

копію службової картки; 

довідка про проходження військової служби; 

копії документів про науковий ступінь і вчене звання, за наявності; 

список наукових праць (винаходів), за наявності; 



письмову згоду на збір та обробку персональних даних. 

 

4. Документи надсилати на адресу: 

01011, м. Київ-11, вул. Московська, 45/1, Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут. 

По довідки звертатися за телефоном: 044-256-23-38. 

 

Начальник відділу персоналу та стройового 

підполковник                    С.ЛИСЕНКО 


