
Додаток 1 
до наказу начальника Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія”  
від 01 серпня 2019 року № 207 

 
1. Вакантні наукові посади військовослужбовців: 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
3. Начальник науково-дослідного управління проблем розвитку та 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних 
Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2рангу, посадовий оклад – 8460,00 грн (тарифний розряд – 48)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь (вчене звання) за спеціальністю діяльності 
управління 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та 

планування бойових дій) ВМС Збройних Сил України 
(військово-облікова спеціальність) 

Кваліфікація – магістр (державного) військового управління, не нижче 
офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня 

(ступінь вищої освіти) 
стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-

педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва 
науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років 
або досвід проходження військової служби в органах військового управління, 
наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за 
напрямом діяльності установи не менше десяти (дванадцяти) років  
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом; 
витяг з послужного списку; 
копію трудової книжки (за наявності); 
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автобіографію; 
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання; 
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
5. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
підполковник, посадовий оклад – 7750 грн (тарифний розряд – 43)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування берегових ракетних і артилерійських з’єднань, 
військових частин (підрозділів) 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом; 
витяг з послужного списку; 
копію трудової книжки (за наявності); 
автобіографію; 
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання; 
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
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корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
6. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
майор, посадовий оклад – 6340,00 грн (тарифний розряд –33)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та 
планування бойових дій) авіації ВМС Збройних Сил України 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до 
стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
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копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
11. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

математичного моделювання і розвитку навчальних технологій науково-
дослідного управління проблем розвитку та застосування Військово-
Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний 
океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан-лейтенант, посадовий оклад – 5640,00 грн (тарифний розряд – 

28)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Математичне та програмне забезпечення функціонування 

автоматизованих систем 
(військово-облікова спеціальність) 

Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 
офіцер військового управління тактичного рівня 

(ступінь вищої освіти) 
Мають досвід проходження військової служби не менше трьох років. 

За наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури - без вимог до 
стажу роботи. 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
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корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Інституті 

Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська 
академія”, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
14. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

наукового супроводження розробки та імплементації оперативних 
стандартів і процедур науково-дослідного управління проблем розвитку та 
застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних 
Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
підполковник, посадовий оклад – 7750,00 грн (тарифний розряд – 43)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Управління бойовими діями (оперативною, бойовою підготовкою та 
планування бойових дій) авіації ВМС Збройних Сил України 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – магістр (державного) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
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корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
 



11                         Продовження додатка 1 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
16. Науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового 

супроводження розробки та імплементації оперативних стандартів і 
процедур науково-дослідного управління проблем розвитку та застосування 
Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України 
“Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
майор, посадовий оклад – 6340,00 грн (тарифний розряд – 33)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування аеромобільних (повітрянодесантних), гірсько-
піхотних і морської піхоти з’єднань, військових частин, підрозділів 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до 
стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
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копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
17. Науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового 

супроводження розробки та імплементації оперативних стандартів і 
процедур науково-дослідного управління проблем розвитку та застосування 
Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України 
“Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
майор, посадовий оклад – 6340,00 грн (тарифний розряд – 33)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування з’єднань, військових частин, підрозділів наземної 
артилерії 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до 
стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
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копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
25. Начальник науково-дослідного відділу розвитку морських озброєнь 

науково-дослідного управління розвитку озброєння та військової техніки 
Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України 
“Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 8180,00 грн (тарифний розряд – 46)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь (вчене звання) за спеціальністю діяльності відділу 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування ракетного, зенітного та артилерійського 
озброєння надводних кораблів (суден) 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – магістр (державного) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-
педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід 
керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше 
трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або 
досвід проходження військової служби в органах військового управління, 
наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за 
напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
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психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
26. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

розвитку морських озброєнь науково-дослідного управління розвитку 
озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного 
центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту 
Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська 
академія” 

(назва посади) 
капітан 2рангу, посадовий оклад – 7890,00 грн (тарифний розряд – 44)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 
відділу 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Бойове застосування берегових ракетних і артилерійських з’єднань, 

військових частин (підрозділів) 
(військово-облікова спеціальність) 

Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 
офіцер військового управління тактичного рівня 

(ступінь вищої освіти) 
Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 

тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 
десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
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довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
28. Науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку 

морських озброєнь науково-дослідного управління розвитку озброєння та 
військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 3 рангу, посадовий оклад – 6340,00 грн (тарифний розряд – 33)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних і 
сигнальних засобів, вибухових речовин 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до 
стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
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службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
32. Науковий співробітник науково-дослідного відділу розвитку 

озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного 
управління розвитку озброєння та військової техніки Військово-Морських 
Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний 
океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 3 рангу, посадовий оклад – 6340,00 грн (тарифний розряд – 33)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування протичовнового, торпедного, мінного озброєння і 
тральних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог до 
стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення;  
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копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
33. Начальник науково-дослідного управління розвитку системи 

оперативного (бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 8460,00 грн (тарифний розряд – 48)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь (вчене звання) за спеціальністю діяльності 
управління 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Бойове застосування протичовнового, торпедного, мінного озброєння і 

тральних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів 
(військово-облікова спеціальність) 

Кваліфікація – магістр (державного) військового управління, не нижче 
офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня 

(ступінь вищої освіти) 
Стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-

педагогічних) працівників не менше п’яти років та досвід керівництва 
науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше трьох років 
або досвід проходження військової служби в органах військового управління, 
наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за 
напрямом діяльності установи не менше десяти (дванадцяти) років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
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психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
35. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем РХБ захисту та морської екології, інженерного і радіоелектронного 
забезпечення і РЕБ науково-дослідного управління розвитку системи 
оперативного (бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 7750,00 грн (тарифний розряд – 43)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Організація радіаційного, хімічного, біологічного захисту ВМС 
Збройних Сил України в бойових діях 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
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інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
38. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем навігаційно-гідрографічного, гідрометеорологічного забезпечення 
науково-дослідного управління розвитку системи оперативного (бойового) 
забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних 
Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 7890,00 грн (тарифний розряд – 44)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь за спеціальністю діяльності відділу 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Обробка гідрометеорологічної (метеорологічної) та геофізичної 
інформації 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 
десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
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психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
39. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем навігаційно-гідрографічного, гідрометеорологічного забезпечення 
науково-дослідного управління розвитку системи оперативного (бойового) 
забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних 
Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 7750,00 грн (тарифний розряд – 43)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Картографічні роботи та обробка гідрометеорологічної і геофізичної 
інформації для ВМС Збройних Сил України 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
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корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
41. Начальник науково-дослідного відділу проблем протимінного, 

протичовнового, пошуково-рятувального та протипідводнодиверсійного 
забезпечення і морських гідрометричних досліджень науково-дослідного 
управління розвитку системи оперативного (бойового) забезпечення 
Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України 
“Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 8180,00 грн (тарифний розряд – 46)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь (вчене звання) за спеціальністю діяльності відділу 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування протичовнового, торпедного, мінного озброєння і 
тральних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – магістр (державного) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) на посадах наукових (науково-
педагогічних) працівників не менше п’яти (трьох) років та досвід 
керівництва науковими підрозділами ВВНЗ, ВНП ЗВО, ОНП та НУ не менше 
трьох років, за останні п’ять років не менше 10 публікацій (патентів) або 
досвід проходження військової служби в органах військового управління, 
наукової (науково-організаційної, випробувальної діяльності тощо) за 
напрямом діяльності установи не менше десяти (семи) років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 
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виданнях; 

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
42. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем протимінного, протичовнового, пошуково-рятувального та 
протипідводнодиверсійного забезпечення і морських гідрометричних 
досліджень науково-дослідного управління розвитку системи оперативного 
(бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 7890,00 грн (тарифний розряд – 44)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

Науковий ступінь за спеціальністю діяльності відділу 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних і водолазних 
робіт 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності установи не менше 
десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
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довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
43. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем протимінного, протичовнового, пошуково-рятувального та 
протипідводнодиверсійного забезпечення і морських гідрометричних 
досліджень науково-дослідного управління розвитку системи оперативного 
(бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан 2 рангу, посадовий оклад – 7750,00 грн (тарифний розряд – 43)  

(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 
2. Умови участі у конкурсі 

За наявності 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Бойове застосування протичовнового, торпедного, мінного озброєння і 
тральних засобів надводних кораблів (суден) і підводних човнів 

(військово-облікова спеціальність) 
Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 

офіцер військового управління тактичного рівня 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
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інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
44. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем протимінного, протичовнового, пошуково-рятувального та 
протипідводнодиверсійного забезпечення і морських гідрометричних 
досліджень науково-дослідного управління розвитку системи оперативного 
(бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
капітан-лейтенант, посадовий оклад – 5640,00 грн (тарифний розряд – 

28)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних і водолазних 

робіт 
(військово-облікова спеціальність) 

Кваліфікація – спеціаліст (бакалавр) військового управління, не нижче 
офіцер військового управління тактичного рівня 

(ступінь вищої освіти) 
Досвід проходження військової служби не менше трьох років. За 

наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури - без вимог до стажу 
роботи. 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
витяг з послужного списку;  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
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інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
службову характеристику; 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу у Інституті Військово-

Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія”, 
подають лише рапорт про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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2. Вакантні наукові посади працівників Збройних Сил України: 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
1. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4956-6570 грн 

(тарифний розряд – 15-19)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 

центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 
(військове управління (за видами Збройних Сил)) 

(військово-облікова спеціальність) 
Магістр  

(ступінь вищої освіти) 
Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 

тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності НДЦ ЗС України 
“Державний океанаріум” не менше десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 
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присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  

перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 
виданнях; 

службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 
з попереднього місця роботи;  

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
 

 



41                         Продовження додатка 1 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
2. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4956-6570 грн 

(тарифний розряд – 15-19)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 

центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Право (право) 
(військово-облікова спеціальність) 

Магістр  
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності НДЦ ЗС України 
“Державний океанаріум” не менше десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
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службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 
з попереднього місця роботи;  

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
3. Науковий співробітник науково-дослідного відділу проблем 

застосування Військово-Морських Сил науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4073-5763 грн 

(тарифний розряд – 12-17)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

(військове управління (за видами Збройних Сил)) 
(військово-облікова спеціальність) 

Не нижче спеціаліст  
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше п’яти років, не 
менше 5 публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - без вимог 
до стажу роботи або досвід проходження військової служби не менше 5 
років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
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довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
4. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

математичного моделювання і розвитку навчальних технологій науково-
дослідного управління проблем розвитку та застосування Військово-
Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний 
океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4956-6570 грн 

(тарифний розряд – 15-19)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 

відділу 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Інформаційні технології (комп’ютерна інженерія) 
(військово-облікова спеціальність) 

Магістр  
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності НДЦ ЗС України 
“Державний океанаріум” не менше десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
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службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 
з попереднього місця роботи;  

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
10. Молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

інформаційного забезпечення досліджень науково-дослідного управління 
проблем розвитку та застосування Військово-Морських Сил науково-
дослідного центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
Інституту Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська 
морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 3496-4956 грн 

(тарифний розряд – 10-15)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Культура і мистецтво (інформаційна, бібліотечна та архівна справа) 

(військово-облікова спеціальність) 
Не нижче спеціаліст  

(ступінь вищої освіти) 
Досвід проходження військової служби не менше трьох років. За 

наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури - без вимог до стажу 
роботи.  
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  
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інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
12. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

кораблебудування науково-дослідного управління розвитку озброєння та 
військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4956-6570 грн 

(тарифний розряд – 15-19)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 

центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Механічна інженерія (суднобудування) 
(військово-облікова спеціальність) 

Магістр 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності НДЦ ЗС України 
“Державний океанаріум” не менше десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 
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з попереднього місця роботи;  

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
13. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

кораблебудування науково-дослідного управління розвитку озброєння та 
військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4649-6166 грн 

(тарифний розряд – 14-18)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 

(озброєння та військова техніка) 
(військово-облікова спеціальність) 

Магістр  
(ступінь вищої освіти) 

Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 
п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
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психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
14. Провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу 

розвитку морських озброєнь науково-дослідного управління розвитку 
озброєння та військової техніки Військово-Морських Сил науково-дослідного 
центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту 
Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська 
академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4956-6570 грн 

(тарифний розряд – 15-19)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
Науковий ступінь за спеціальністю діяльності науково-дослідного 

центру Збройних Сил України “Державний океанаріум” 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Природничі науки (науки про землю) 
(військово- облікова спеціальність) 

Магістр 
(ступінь вищої освіти) 

Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 
тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, за останні п’ять 
років не менше 10 публікацій (патентів) або досвід проходження військової 
служби в органах військового управління, наукової (науково-організаційної, 
випробувальної діяльності тощо) за напрямом діяльності НДЦ ЗС України 
“Державний океанаріум” не менше десяти років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
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службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 
з попереднього місця роботи;  

довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
25. Старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

проблем протимінного, протичовнового, пошуково-рятувального та 
протипідводнодиверсійного забезпечення і морських гідрометричних 
досліджень науково-дослідного управління розвитку системи оперативного 
(бойового) забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру 
Збройних Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 4649-6166 грн 

(тарифний розряд – 14-18)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Природничі науки (науки про Землю) 

(військово-облікова спеціальність) 
Магістр  

(ступінь вищої освіти) 
Стаж наукової роботи за фахом не менше семи років, за останні 

п’ять років не менше 10 публікацій (патентів), за наявності наукового 
ступеня - без вимог до стажу роботи або досвід проходження військової 
служби не менше 10 років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
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довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
27. Начальник науково-дослідної лабораторії проблем гідробіоніки та 

службового використання морських тварин науково-дослідного управління 
розвитку системи оперативного (бойового) забезпечення Військово-
Морських Сил науково-дослідного центру Збройних Сил України “Державний 
океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 3784 грн 

(тарифний розряд – 11) 
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Ветеринарна медицина (ветеринарна медицина) 

(військово-облікова спеціальність) 
Магістр  

(ступінь вищої освіти) 
Стаж військової служби (роботи) за фахом не менше семи років, у 

тому числі досвід наукової роботи не менше п’яти років, не менше 5 
публікацій (патентів), а за наявності наукового ступеня - не менше трьох 
років 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 
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психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які працюють у Інституті Військово-Морських Сил 

Національного університету “Одеська морська академія”, подають лише 
заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТОК 
про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади 

 
1. Орган управління, який оголошує конкурс 

Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 
“Одеська морська академія” 

(найменування органу управління або НУ, яка оголошує конкурс на заміщення вакантної посади) 
31. Молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 

проблем гідробіоніки та службового використання морських тварин 
науково-дослідного управління розвитку системи оперативного (бойового) 
забезпечення Військово-Морських Сил науково-дослідного центру Збройних 
Сил України “Державний океанаріум” Інституту Військово-Морських Сил 
Національного університету “Одеська морська академія” 

(назва посади) 
Працівник Збройних Сил України, посадовий оклад – 3496-4956 грн 

(тарифний розряд – 10-15)  
(штатно-посадова категорія посадовий оклад відповідно до тарифного розряду) 

2. Умови участі у конкурсі 
За наявності 

(науковий ступінь, вчене звання) 
Право (право) 

(військово-облікова спеціальність) 
Не нижче спеціаліст  

(ступінь вищої освіти) 
Досвід проходження військової служби не менше трьох років. За 

наявності наукового ступеня, закінчення ад’юнктури - без вимог до стажу 
роботи. 
(вислуга років на військовій службі (стаж роботи) на посадах наукових, науково-педагогічних працівників) 

3. Строк подання документів, дата проведення засідання конкурсної комісії 
09 вересня 2019 року - строк прийому документів; 
12 вересня 2019 року - дата проведення засідання конкурсної комісії. 

4. Перелік документів, які надсилаються для участі в конкурсі 
рапорт (письмову згоду) про участь у конкурсі;  
копію паспорта, засвідчену претендентом;  
заповнену особову картку встановленого зразку (витяг з послужного 

списку);  
копію трудової книжки (за наявності);  
автобіографію;  
копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, 

присудження наукового ступеню, присвоєння вченого звання;  
перелік наукових праць, опублікованих у рецензованих фахових 

виданнях; 
службову характеристику (для військовослужбовців), характеристику 

з попереднього місця роботи;  
довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів (форма 122-2/0);  



60                         Продовження додатка 1 
 

інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення;  

копію посвідчення учасника бойових дій (за наявності); 
письмову згоду на обробку персональних даних. 
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), 

мають бути засвідчені в установленому порядку. 
Кандидати, які проходять військову службу (працюють) у Інституті 

Військово-Морських Сил Національного університету “Одеська морська 
академія”, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть 
подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний 
рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на 
посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати 
тощо). 
5. Адреса, на яку надсилаються документи (матеріали) 

65029, м.Одеса, вул. Дідріхсона, 8, начальнику Інституту Військово-
Морських Сил Національного університету “Одеська морська академія” 
6. Керівник органу військового управління 
Начальник Інституту Військово-Морських Сил  
Національного університету “Одеська морська академія” 
капітан 1 рангу 
          П.ГОНЧАРЕНКО 

(військове звання, підпис, прізвище, ініціали) 
 
 
Заступник начальника Інституту з навчальної та наукової роботи – начальник 
навчального відділення Інституту Військово-Морських Сил Національного 
університету “Одеська морська академія” 

капітан 1 рангу                О.ГАВАЛЮХ 
 


