Запрошуємо випускників на навчання до 
Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова
за спеціальностями:

172. Телекомунікації та радіотехніка
(
Інформаційні технології та системи у бізнесі, Інформаційні
мережі та технології, Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку, Телемедицина,
Мобільний зв’язок, Телекомунікаційні системи та мережі, Волоконнооптичні системи передачі,
Мережі та системи поштового зв’язку, Комп’ютерні аудіовізуальні та мультимедійні технології,
Цифрове телевізійне, мультимедійне та звукове мовлення, Технології доставки відеоконтенту
та інтегровані з ними служби);
121. Інженерія програмного забезпечення
(Програмна інженерія);
125. Кібербезпека 
(Системи технічного захисту інформації, Безпека інформаційних і
комунікаційних систем);
151. Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології 
(Автоматизація та
комп’ютерноінтегровані технології);
051. Економіка 
(Економіка підприємства);
073. Менеджмент
(Менеджмент);
061. Журналістика 
(Реклама і зв’язки з громадськістю);
054. Соціологія 
(Соціологія).
За спеціальностями 
172. Телекомунікації та радіотехніка
та 
121. Інженерія програмного

забезпечення 
в Навчальнонауковому інституті інфокомунікацій та програмної інженерії (ННІ ІКПІ)
можливе навчання виключно 
англійською мовою в групах «Технічна еліта».

Зарахування до Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Українського
центру оцінювання якості освіти. Д
ля технічних спеціальностей обов’язковими є два сертифікати 
з української мови та літератури і математики
та третій сертифікат за вибором абітурієнта –
фізика, іноземна мова або історія України.
Для економічних спеціальностей обов’язковими є два
сертифікати 
з української мови та літератури і математики
та третій сертифікат за вибором
абітурієнта –
іноземна мова, історія України або географія.
Для гуманітарної спеціальності
Журналістика та Соціологія  обов’язкові два сертифікати  
з української мови та літератури,

історії України
та третій сертифікат за вибором абітурієнта – 
іноземна мова, географія або
математика.
До складу Академії входитьпроводить підготовку молодших спеціалістів галузі зв’язку та
інформатизації. Коледж запрошує на навчання випускників з базовою (9 класів) та повною (11 класів)
середньою освітою за спеціальностями:

–
172. Телекомунікації та радіотехніка (
Телекомунікації, Радіотехніка
);
–
122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології;
–
121. Інженерія програмного забезпечення;
–
071. Облік і оподаткування.

Зарахування до Коледжу для випускників 9х класів проводиться за результатами двох вступних
іспитів 
з української мови і математики (усно)
, а для випускників 11х класів за результатами
конкурсу сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 
з української мови та

літератури і математики або фізики. Д
ля спеціальності
Облік і оподаткування  з української
мови та літератури і математики або світової літератури. 
Випускники Коледжу
зараховуються на 3й курс Академії за результатами співбесіди.

Приймальна комісія Академії (к. 108
). ОНАЗ, вул. Ковальська, 1. Одеса, Україна, 65029.
Тел. приймальної комісії Академії (048) 7050411. Факс (048) 7050411.

Приймальна комісія Коледжу
, просп. Олександрівський, 6. Одеса, Україна, 65045.
Тел. (048) 7223355, 7289771.

Детальна інформація про напрями підготовки, інститути Академії та умови вступу
розміщена на сайті Академії
:
http://www.onat.edu.ua,
Еmаіl
:
dekanat.ik@onat.edu.ua

