
Факультет військово-морських сил  
Одеської національної морської академії оголошує набір 

абітурієнтів на навчання 
 

Факультет військово-морських сил є військовим навчальним підрозділом Одеської 
національної морської академії. 

Основними напрямами діяльності факультету є підготовка військових фахівців (для 
проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу) для Військово-
Морських Сил Збройних Сил України та військова підготовка студентів вищих навчальних 
закладів за програмою підготовки офіцерів запасу. 

Форма навчання : денна на бюджетній основі.  
Курсанти факультету військово-морських сил забезпечуються проживанням, харчуванням, 
одягом та грошовим забезпеченням.  

Спеціальності (спеціалізації): 
• Комплекси та системи озброєння Військово-Морських Сил: 

- Корабельне ракетно-артилерійське озброєння; 
- Берегове ракетно-артилерійське озброєння; 
- Корабельне протичовнове, торпедне, мінне та протимінне озброєння. 

• Радіоелектронні комплекси та системи озброєння і техніки Військово-Морських Сил: 
- Радіотехнічне та гідроакустичне озброєння надводних кораблів і підводних човнів; 

Засоби зв’язку та автоматизації управління надводних кораблів і підводних човнів. 
• Експлуатація суднових енергетичних установок: 

- Корабельні енергетичні системи та установки; 
- Пошуково-рятувальні, водолазні та аварійні роботи на морі. 

• Судноводіння: 
- Кораблеводіння військових надводних кораблів і підводних човнів;  
- Виховна та соціально-психологічна робота на кораблях Військово-Морських Сил. 

Матеріально-технічна база: 
Факультет ВМС розташований на території ОНМА (м. Одеса ) та використовує сучасну 

матеріально-технічну базу академії. У процесі навчання значний час відведений підготовці 
курсантів на сучасних навігаційних тренажерах. У курсантському містечку (екіпажі) працює 
спортивний комплекс, плавальний басейн олімпійського типу, їдальня з сучасним 
устаткуванням, два спортивних зали, стадіон для міні-футболу, тренажерний зал та 
бібліотека. 

Всі курсанти проходять протягом навчання практику та стажуються на кораблях ВМС 
ЗС України та кораблях ВМС країн-членів НАТО. 

Вимоги до рівня освіти вступників: 
До факультету за схемою навчання «курсант»  приймаються громадяни України, які 

виявили бажання служити у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до 
законів України військових формуваннях та відповідають установленим вимогам 
проходження військової служби, а саме: 

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

- військовослужбовці які проходять військову службу за контрактом до 23 років, а 
учасники АТО старше за 23 років. 

Порядок подання документів: 
Для оформлення особової справи на навчання необхідно подати заяву до районного 

(міського) військового комісаріату за місцем проживання в період з 01 січня до 01 липня 
року вступу. (При відсутності у військовому комісаріаті рознарядки до факультету кандидат 
може подати заяву безпосередньо начальнику факультету до 10 липня). Військовослужбовці 
подають рапорт за командою до командира військової частини. 

Вступні випробування та конкурсний відбір 



Абітурієнт допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, 
якщо кількість балів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання не нижче 100 балів 
з конкурсних предметів (українська мова та література, математика, іноземна мова). 

Вступні випробування: психологічне обстеження, фізична підготовленість, 
медичний огляд військово-лікарською комісією. 

Адреса приймальної комісії: 
 65029, м. Одеса, вул. Градоначальницька, 20, навчальний корпус 5.  
Начальник факультету – Шаров Ростислав Анатолійович тел. (050) 9267606; 
Заступники:  Степаненко Аркадій Борисович – тел. (050) 9817424; 

Староселець Володимир Володимирович – (050) 1590092. 
 
 


