БАЖАЄТЕ СТАТИ УСПІШНИМ ОСВІЧЕНИМ
ЗАТРЕБУВАНИМ ПРОФЕСІОНАЛОМ СВОЄЇ СПРАВИ?!
ПРОВІДНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
IV РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА
ВІДКРИВАЄ ДЛЯ ВАС СВОЇ ДВЕРІ
ТА ЗАПРОШУЄ У ПОДОРОЖ ДО УСПІХУ!!!
ЯК ВСТУПИТИ ДО АКАДЕМІЇ?
Прийом документів від абітурієнтів на всі форми навчання та курси
починається з 12 липня 2017 року.
Документи на перший курс денної та заочної форми навчання подаються
тільки електронно на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua,
на старші курси – особисто в паперовій формі до приймальної комісії.
Для вступу на перший курс потрібні сертифікати ЗНО 2016-2017 років!
Вступ на старші курси до бакалаврату та магістратури відбувається
за результатами вступних випробувань (Без ЗНО!).
МИ ЗДІЙСНЮЄМО ПРИЙОМ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

172. Телекомунікації та радіотехніка
121. Інженерія програмного
забезпечення (тільки денна форма)
122. Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
(тільки денна форма)
125. Кібербезпека
151. Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології
051. Економіка

ЗНО (≥100 балів)
(Ваговий коефіцієнт середнього бала атестата
К=0,09)
3-й предмет
1-й
2-й
k=0.3
предмет
предмет
(на вибір
k=0.3
k=0.3
абітурієнта)

Математика
Укр. мова
та
література

Історія України
або
Іноземна мова

073. Менеджмент
054. Соціологія
061. Журналістика – Реклама і PR
(тільки денна форма)

Фізика
або
Іноземна мова

Історія
України

Математика
або
Іноземна мова
Географія
або
Іноземна мова

ПІДГОТОВЧІ КУРСИ!!!
Для того, щоб поглибити знання, добре підготуватись до ЗНО та отримати додаткові
бали (К=0,01) запрошуємо учнів 11-х класів та випускників минулих років на
підготовчі курси з української мови та літератури, математики, фізики, англійської
мови. Довідки за телефоном: (048) 705-04-08.

ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ!!!
ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС
на денну форму: з 12 липня по 26 липня 2017р.
на заочну форму:
з 12 липня по 26 липня 2017р. (на бюджет).
з 12 липня по 11 серпня 2017р. (на контракт).
ПРИЙОМ НА СТАРШІ КУРСИ
на денну форму: з 12 липня по 24 липня 2017р.
на заочну форму: з 12 липня по 5 серпня 2017р.
ПРИЙОМ ДО МАГІСТРАТУРИ
на денну форму: з 12 липня по 28 липня 2017р.
на заочну форму: з 12 липня по 11 серпня 2017р.
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ!!!
− заява;
− 4 кольорові фотографії розміром 3х4;
− документи про освіту на 1 курс: атестат з додатком;
− сертифікат ЗНО на 1 курс 2016/2017рр.;
− документи про освіту на старші курси: атестат з додатком та диплом з додатком;
− документи про освіту на другу освіту: диплом бакалавра з додатком або диплом
спеціаліста/магістра з додатком;

− документи про освіту в магістратуру: диплом бакалавра з додатком;
− 3 копії паспорта (с. 1, 2 та 11);
− 3 копії ІПН;
− 2 копії посвідчення про приписку до призовної дільниці або військового квитка;
− копія трудової книжки (для заочної форми).
НАШІ ПЕРЕВАГИ!!!
Навчаючись в Академії, ви гарантовано отримаєте високоякісну освіту
та, за власним бажанням, зможете:
− в складі груп "Технічна еліта" вивчати дисципліни англійською мовою
і додатково отримати диплом Університету прикладних наук Анхальт (ФРН);
− одночасно здобути другу освіту за іншою спеціальністю;
− отримати військову освіту;
− стати слухачами багатьох різних курсів та підвищити свою конкурентоспроможність
на ринку праці.
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ!!!
В наш час галузь зв’язку відзначається стрімким розвитком та впровадженням
нових технологій. Випускники Академії, отримуючи багаж знань, стають освіченими
не тільки в сфері телекомунікацій, а й в інших, і мають змогу працевлаштовуватись
за власним бажанням ще на етапі навчання. Академія успішно співпрацює з різноманітними
установами і підприємствами, які чекають на цілеспрямованих, всебічно розвинених
професіоналів – майстрів своєї справи.
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ!!!
Бути студентом Академії надзвичайно цікаво. Студентське самоврядування ретельно дбає
про те, щоб ваше студентське життя було незабутнім. Приєднавшись до творчого клубу,
ви розкриєте свої таланти, спробуєте себе в різноманітних конкурсах, спортивних,
танцювальних, розумових змаганнях, побачите світ у подорожах, а також по-справжньому
відпочинете на базі «Електрон» на березі Чорного моря.
ЧЕКАЄМО НА ВАС ЗА АДРЕСОЮ:
65029, Україна, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1
Приймальна комісія (к. 108): тел. (048) 705-04-11 з 9°° до 16°°
Е-mаіl: pk.onat@onat.edu.ua. Сайт Академії: http://onat.edu.ua
Сайт ПК: http://pk.onat.edu.ua. Ми у ВК: vk.com/pk.onat
Координати ННВЦ: Київ (044) 230-93-26, Львів (032) 263-20-83, Вінниця (043) 261-15-51
Ліцензія АЕ № 636424 від 20.05.15р.

