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У 2019 році виповнюється 180 років з моменту спорудження по вулиці 

Московській у місті Києві батальйонної казарми Печерської фортеці та 

відкриття в ній першого військового навчального закладу – школи 

Кантоністів.  

Протягом багатьох років в цій споруді практично без перерви 

функціонували і продовжує працювати військовий навчальний заклад. 

З метою збереження історичної пам’яті підготовлено Збірник 

електронних Довідників щодо діяльності військових навчальних та науково-

дослідних закладів у період з 1839 по 2019 роки, стислу інформацію про їх 

командний, науково-педагогічній та інженерно-технічний склад, відомості 

про випускників, тощо. 

Електронний збірник складається з 12 окремих Довідників у 

відповідності до проміжків часу існування в будівлі за нинішньою адресою – 

вул. Московська 45/1 різних військових навчальних та науково-дослідних 

закладів. 

Концепція Довідників №№ 1-7 та основні їх матеріали підготовлені 

випускником училища 1973 року, співробітником училища та інституту в 

1979-2001 роках полковником запасу Дудолад Валерієм Михайловичем 

(ад’юнкт, викладач, старший викладач, начальник кафедри, начальник факультету, 

заступник та перший заступник начальника інституту з навчальної та наукової 

роботи). 

Довідники №№ 8-12 ще чекають авторів, що небайдужі до історії цих 

навчальних та науково-дослідних закладів. 

Інформація, викладена в Довідниках може мати ряд неточностей імен і 

по батькові співробітників, років їх служби в підрозділах, тощо. Роки роблять 

свою справу, тому частина прізвищ співробітників навчальних та науково-

дослідних закладів не збереглася у пам’яті нинішніх поколінь і тому, на жаль, 

не приведена в Довідниках. 

У разі отримання укладачами електронного Збірника уточнень, 

доповнень або нових матеріалів, будуть випущені нові редакції Довідників. 

Матеріали Збірника електронних Довідників розміщені на 

файлообміннику  Dropbox, папка Zbirnuk Dovidnukiv 4K. 

Якщо у Вас виникло бажання ознайомитись з матеріалами Збірника, 

повідомте про це укладачів Збірника і Вам буде відправлено відповідне 

посилання для доступу на файлообмінник Dropbox. 

Контакти: 068-813-00-00; vmdud@i.ua 

Дудолад Валерій Михайлович 
 

https://www.dropbox.com/home


Склад Збірника Довідників 
№ 

Довідника 
Назва Роки подій 

Кількість 

стор. 

01. 

Зміст довідників №№ 1-7 з історії 

навчального закладу. 

Загальні відомості про навчальні заклади. 

 161 

1. 

Військовий навчальний заклад солдатських 

дітей (кантоністів), Київське піхотне 

юнкерське училище, Київське Великого 

Князя Костянтина Костянтиновича військове 

училище. 

1839-1917 162 

2. 
Перша Українська військова юнацька школа 

ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. 
1917-1918 349 

3. 

Другі Київські інженерні курси, Третя 

Київська військово-інженерна школа 

командного складу, Київська військова 

школа зв’язку імені М.І. Калініна. 

1920-1937 151 

4. 
Київське військове червонопрапорне 

училище зв’язку імені М.І. Калініна. 
1937-1965 225 

5. 

Центральні ордена Олександра Невського 

курси удосконалення офіцерського складу 

військ зв’язку. 
1946-1965  

6. 

Київське вище військове інженерне двічі 

червонопрапорне училище зв’язку імені М.І. 

Калініна. 
1965-1992 390 

7. 
Київський військовий інститут управління та 

зв’язку. 
1992-2002 223 

8. 
Науковий центр зв’язку та інформатизації 

Збройних Сил України. 
2001-2007 

 

9. 

Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». 

2002-2013 

 

10. 

Інститут спеціального зв’язку та захисту 
інформації Національного технічного 

університету України «Київський 

політехнічний інститут». 

2006-2015 

 

11. 

Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації Державного університету 

телекомунікацій. 
2013-2015 

 

12. 

Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації. 
2015-2018 

 

Військовий інститут телекомунікацій та 

інформатизації імені Героїв Крут. 
2018-т.ч. 

 

 



 

 

СИМВОЛІКА 

Військового інституту телекомунікацій та інформатизації 

імені Героїв Крут 

 

 
 




