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Відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного 
флоту Одеської національної морської академії
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ПІДГОТОВКУ згідно з державним 
замовленням та за відповідними договірними зобов'язаннями 
висококваліфікованих фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем 
“молодший спеціаліст” для Військово-Морських Сил Збройних Сил 
України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України 
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи. 
ДО ВІДДІЛЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ НА ПЕРШИЙ КУРС 
ПРИЙМАЮТЬСЯ :
 - громадяни України, які мають повну середню освіту, на 

конкурсній основі за результатами конкурсу сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти зовнішнього 
незалежного тестування за 2015 рік:

 - цивільна молодь віком від 17 років до 21 року, у тому числі ті, яким 
17 років виповнюється у рік зарахування на навчання;

 -  в ійськовослужбовці  ст рокової  в ійськової  служби т а 
військовозобов'язані віком до 23 років;

 - військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом 
у Збройних Силах та в інших військових формуваннях України, які 
не мають офіцерського звання, до 30 років.

ОСНОВНІ СТРУКТУРНІ 
ПІДРОЗДІЛИ ВІДДІЛЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ
1. Кафедра природничо-наукових 
та загальновійськових дисциплін
2. Кафедра озброєння

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ

5.05090104 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ 
СИСТЕМ ТА ПРИСТРОЇВ 

1. Експлуатація корабельних радіотехнічних 
засобів та засобів зв'язку  
2. Експлуатація корабельного ракетно-
артилерійського озброєння 
3. Експлуатація протичовнового та мінно-
торпедного озброєння

5.07010403
ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ 
ЕНЕРГЕТИЧНИХ 
УСТАНОВОК
1. Експлуатація корабельних 
електроенергетичних установок

5.07010403 
СУДНОВОДІННЯ НА 
МОРСЬКИХ ШЛЯХАХ
1. Кораблеводіння

 Прийом здійснюється за результатами:
а) медичного огляду;
б) фахових вступних випробувань (професійний психологічний 
відбір; оцінювання рівня фізичної підготовленості); 
в) ЗНО : 1. математика;  2. українська мова та література

Мінімальний бал сертифікату зовнішнього незалежного тестування 
по кожному загальноосвітньому предмету складає – 100 балів.

Початок роботи відбіркової комісії 
10.07.2015

Більш детальна інформація про Відділення 
військової підготовки Морехідного коледжу 
технічного флоту Одеської національної 
морської академії за електронними 
адресами , www.onma.edu.ua www.omc�.od.ua
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