Запрошуємо всіх бажаючих
до вступу на кафедру військової підготовки
Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету “Одеська морська академія”
(м. Одеса)
Історична довідка: кафедра була створена у 1944 році згідно з постановою
Державного Комітету Оборони СРСР від 04.03.1944 року № 5311.
Наказом Командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України від
21.11.1994 року № 404 кафедра була прийнята до складу Військово-Морських Сил
Збройних Сил України.
Мета військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу:
 забезпечення Збройних Сил необхідною кількістю військово-навченого
персоналу для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової
служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження
служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань;
 забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії
шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного
виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби
у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.
Підготовка громадян за програмою підготовки офіцерів запасу здійснюється за
військово-обліковими спеціальностями:
 “Застосування суден забезпечення”;
 “Штурманська та лоцманська кораблів”;
 “Бойове застосування ракетного, зенітного та артилерійського озброєння
надводних кораблів (суден)”;
 “Організація і ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних,
водолазних і глибоководних робіт”;
 “Ведення пошукових, аварійно-рятувальних, підйомних і водолазних робіт”;
 “Організація морально-психологічного забезпечення військ (сил)”;
 “Експлуатація та ремонт газотурбінних енергетичних установок надводних
кораблів (суден)”.
Кандидати до вступу на кафедру військової підготовки: громадяни України,
які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче “бакалавра”,
придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.
Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за
результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими
комісіями.
Термін подання документів: з 01 вересня по 30 листопада поточного року.
Початок занять на кафедрі військової підготовки: з 10 січня.
Тривалість навчання: до двох років.
Після опанування теоретичної складової первинної військово-професійної
підготовки та тактичної медицини на базі військових частин або навчальних центрів
проводяться комплексні практичні заняття.

Громадяни, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та пройшли
теоретичний і практичний курси навчання з військової підготовки, залучаються до
проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору.
Тривалість навчального збору становить 30 діб.
Після складання випускних екзаменів громадяни, які пройшли повний курс
військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння
первинного військового “молодший лейтенант запасу”.
Документи для вступу:

заява;

копія 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України старого зразка або
копія ID-картки (з обох сторін);

копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копія студентського квитка (для студентів);

копія диплома бакалавра (магістра) з додатком (у разі наявності);

копія посвідчення про приписку до призовної дільниці;

фотографії 3х4 – 4 шт.
Наша адреса: 65052, м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8, Головний корпус
Національного університету “Одеська морська академія”, кабінет №104.
Сайт Національного університету “Одеська морська академія”:
http://www.onma.edu.ua/wp-content/uploads/2022/05/Sajt-KVP.pdf
Телефони для довідок:
+ 38 (067) 741 59 87; + 38 (097) 952 80 96
Електронна пошта для відправлення фотокопій заяв та документів для
вступу на кафедру військової підготовки:

kvpivms@ukr.net

Зразок заяви для громадян, які здобувають вищу освіту
Директору інституту_____________________
(назва інституту)

_______________________________________
(назва закладу вищої освіти)

від_____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________
студента ___ курсу, навчальна група № ____ ,
галузь знань ___________________________ ,
спеціальність __________________________ ,
форма навчання ________________________
(очна або заочна)

моб. тел. ___________________________

ЗАЯВА
Прошу Вас включити мене до списку вступників, які виявили бажання
пройти підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової
підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету
«Одеська морська академія». Мета навчання - отримання додаткових знань,
умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в
запасі та для майбутньої професійної діяльності.
Даю згоду на використання моїх персональних даних у базі Національного
університету «Одеська морська академія». З правами, що визначені у статті 8
Закону України “Про захист персональних даних”, ознайомлений.
До заяви додаю:
1. Копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України старого зразка або
копія ID-картки (з обох сторін).
2. Копію посвідчення про приписку до призовної дільниці.
3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Копія студентського квитка.
5. Фотографії 3х4 - 4 шт.
________________
(дата)

__________________
(особистий підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Додаткові дані:
адреса проживання (реєстрації): _______________________________________ ,
контактні телефони батьків: _________________________________________ ,
електронна пошта: __________________________________________________

Зразок заяви для громадян, які мають вищу освіту

Голові відбіркової комісії
від______________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

освіта
____________________________________
(назва закладу вищої освіти)

________________________________________ ,
здобута спеціальність _____________________ ,
галузь знань _____________________________ ,
моб. тел. ___________________________

ЗАЯВА
Прошу Вас включити мене до списку вступників, які виявили бажання
пройти підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової
підготовки Інституту Військово-Морських Сил Національного університету
«Одеська морська академія». Мета навчання - отримання додаткових знань,
умінь та навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в
запасі та для майбутньої професійної діяльності.
Даю згоду на використання моїх персональних даних у базі Національного
університету «Одеська морська академія». З правами, що визначені у статті 8
Закону України “Про захист персональних даних”, ознайомлений.
До заяви додаю:
1. Копію 1, 2, 11 сторінок паспорта громадянина України старого зразка або
копія ID-картки (з обох сторін).
2. Копію посвідчення про приписку до призовної дільниці.
3. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
4. Копію диплома бакалавра (магістра) з додатком.
5. Фотографії 3х4 - 4 шт.
________________
(дата)

__________________
(особистий підпис)

___________________
(прізвище, ініціали)

Додаткові дані:
адреса проживання (реєстрації): _______________________________________ ,
контактні телефони батьків: _________________________________________ ,
електронна пошта: __________________________________________________

