
 

                           О Г О Л О Ш Е Н Н Я 
 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут здійснює конкурсний відбір серед 

громадян України віком до 40 років (в т.ч. особи жіночої статі), які виявили бажання проходити військову підготовку 

за програмою підготовки офіцерів запасу.  

     1) Військово-облікові спеціальності за якими  здійснюється військова підготовка:  
1. Організація Захисту інформації та кібернетична безпека в інформаційно-комунікаційних системах.  

(є Державне замовлення). 

2. Застосування змішаних з’єднань, військових частин і підрозділів (крім підрозділів і військових частин   зв’язку 

та  радіотехнічного забезпечення авіації). 

3. Соціальна психологія. 

4. Експлуатація та ремонт наземної апаратури радіозв’язку різної потужності. 

5. Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем. 

6. Технічне забезпечення функціонування стаціонарних засобів автоматизованих систем управління. 

7. Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних тягачів. 

 2) Громадянам до початку конкурсного відбору НЕОБХІДНО: 

- до 31 липня 2019 року подати заяву на ім’я декана факультету (директора інституту) про бажання проходити 

військову підготовку; 

- до заяви додати копію першої сторінки паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду, копію 

посвідчення про приписку до призивної дільниці, 2 конверти А5 з марками; 

- отримати направлення  та пройти військово-лікарську комісію за місцем перебування на військовому обліку. 

 3) Для участі у конкурсі громадянам України необхідно: 
- в день проведення конкурсного відбору, згідно графіку, прибути о 14 год. 00 хв. у Військовий інститут 

телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут (вул. Московська 45/1, станція метро Печерська); 

- при собі мати паспорт громадянина України, приписне свідоцтво або військовий квиток, довідку про висновок 

військово-лікарської комісії за місцем перебування на військовому обліку. 

Направлення для проходження військово-лікарської комісії видається на кафедрі військової підготовки 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут за адресою (вул. Московська 45/1), 

кабінет №103 з 9:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00 щоденно, крім неділі. 

Вартість навчання: 5300 грн. за семестр або безкоштовно за кошти державного бюджету. 

Телефонуй: 067-969-29-32, 063-999-18-10,067-490-71-13, 093-520-29-41,  

044-256-23-94, 044-256-22-59  Сайт: www.viti.edu.ua 


