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вул. Львівська 15, м. Одеса 65016
Тел. (8-0482) 32-67-64, 32-67-57,факс (8-0482) 32-67-64.
Підготовче відділення тел.(0482)42-77-64 .
E-mail: info@odeku.edu.ua офіційний сайт: odeku.edu.ua.

Ліцензія МОН України серія АЕ № 527694 від 23 грудня 2014 р.
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ МАГІСТРА
Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету працює з 20
червня по 30 вересня 2017 року щоденно без вихідних з 08.50 по 18.30 год. Прийом
документів вступників денної та заочної форм навчання здійснюється щоденно з 9.00 по
17.00 год. Обідня перерва з 13.00 до 13.30 год.
Приймальна комісія ОДЕКУ розташована на 1-му поверсі навчально-лабораторного
№ 1 за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15, каб. 101
Тел. (0482) 32-67-64, 32-67-57
Факс (0482) 32-67-64
E-mail: serbov@odeku.edu.ua, abitur@odeku.edu.ua
І. Перелік ліцензованих спеціальностей (спеціалізацій)
А) Освітній рівень підготовки бакалаврів (денна, заочна форми навчання)
Шифр
073
101

103

122
183

207

242
281

Назва спеціальності

Спеціалізація
(конкурсна пропозиція)
Менеджмент
Менеджмент організацій і адміністрування
Управління персоналом
Екологія
Екологія та охорона навколишнього середовища
Гідроекологія та управління водними екосистемами
Екологічний контроль та аудит
Екологічна політика і право
Науки про Землю
Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін
клімату
Гідрологія, океанологія та менеджмент водних ресурсів
Менеджмент гідрометеорологічної діяльності
Комп’ютерні науки та
Інтернет програмування
інформаційні технології
Геоінформаційні системи та технології
Технології захисту
Системна радіоекологія, радіаційна безпека,
навколишнього середовища
технологічний аудит і контроль систем захисту
навколишнього середовища
Технології радіаційного контролю харчової та
промислової продукції
Водні біоресурси та аквакультура Охорона, відтворення та раціональне використання
гідробіоресурсів (рибоохорона)
Еколого-економічне управління рибним господарством
та аквакультура
Туризм
Зелений (екологічно безпечний) туризм
Туристична діяльність
Публічне управління та
Бізнес-адміністрування
адміністрування
Управління проектами

А) Освітній рівень підготовки магістрів (денна, заочна форми навчання)
Шифр

Назва спеціальності

051
073

Економіка
Менеджмент

081
101

Право
Екологія

103

Науки про Землю

122

207

Комп’ютерні науки та інформаційні
технології
Технології захисту навколишнього
середовища
Водні біоресурси та аквакультура

281

Публічне управління та адміністрування

183

Спеціалізація
(освітня програма)
Економіка довкілля і природних ресурсів
Менеджмент організацій і адміністрування
Менеджмент природоохоронної діяльності
Екологічна політика і право
Охорона навколишнього середовища
Екологічна безпека
Гідроекологія
Агроекологія
Екологічний контроль та аудит
Метеорологія
Кліматологія
Агрометеорологія
Гідрологія
Океанологія
Геоінформаційні системи та технології
Інтернет програмування
Охорона, відтворення та раціональне
використання гідробіоресурсів
(рибоохорона)

ІІ. Загальна інформація для іноземних громадян
Підготовка іноземців та осіб без громадянства в університеті здійснюється згідно із
Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами),
Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями
Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку
економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки
Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова»,
постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання
іноземних громадян в Україні» (із змінами), від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі
питання набору на навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства
освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації
набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом
Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272 “Про внесення змін
до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541”,
зареєстровано в Міністерства юстиції України 05 січня 2016 року за № 8/28138.
Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами,
загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України,
приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в
межах обсягів державного замовлення.
Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських
національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України
користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за

винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними
договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким
надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового
захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні
на законних підставах, мають право для здобуття вищої освіти нарівні з громадянами
України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного
бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти
фізичних та юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством
або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.
Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з
вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено
посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих
навчальних закладів України за співбесідою, з предметів передбаченими правилами
прийому в Одеський державний екологічний університет 2017 року за рекомендаціями
дипломатичних установ України за кордоном або українських національних культурних
товариств (за наявності).
Іноземці та особи без громадянства, які вступають до Одеського державного
екологічного університету на підставі укладених з фізичними та юридичними особами
договорів проходять конкурсний відбір у формі усної співбесіди, з предметів визначених
правилами прийому в ОДЕКУ у 2017 році.
Іноземці вступають до Одеського державного екологічного університету за
акредитованими спеціальностями і освітніми програмами:
- двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до 01 березня
відповідно для здобуття ступенів молодшого бакалавра, магістра, освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста – за результатами оцінювання/розгляду поданих
документів та співбесіди з визначених предметів та мови навчання;
- упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі – за результатами
оцінювання/розгляду поданих документів та співбесіди з визначених предметів та мови
навчання;
- упродовж року для навчання за програмами підготовчого відділення ОДЕКУ з
вивчення державної мови або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти,
підвищення кваліфікації, стажування, у порядку переведення та поновлення – на підставі
рішення приймальної комісії університету за результатами поданих іноземцем документів;
- упродовж року для навчання за програмами академічної мобільності – відповідно до
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579.
Для вступу до навчального закладу іноземець особисто подає до приймальної комісії
ОДЕКУ заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (при наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі
переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається
академічна довідка);

4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної
програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість
навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра
або післядипломної освіти;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами
України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (при наявності);
9) іноземці, які вступають на навчання до ОДЕКУ за програмами академічної
мобільності, подають документи, затверджені Правилами прийому в ОДЕКУ та/або
передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується
академічна мобільність.
Документи мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням
перекладу.
Документи про освіту мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно
застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною
закордонною установою України. Якщо інше не передбачено міжнародними договорами.
Заява та документи, зазначені у цьому пункті, зберігаються в особовій справі
вступника/студента.
Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з
громадянами України право на здобуття вищої освіти.

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ
у 2017 році, яка розташована на офіційному сайті університету за адресою
odeku.edu.ua/Приймальна комісія/Правила прийому 2017
Програми вступних іспитів (тестів) розміщені на офіційному сайті університету за
посилання: odeku.edu.ua/Вступникам/Приймальна коміся/Програми вступних іспитів та
співбесід
Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських
гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу
ОДЕКУ.
До послуг студентів:
 студентські гуртожитки
 (100% забезпечення)
 спортивно-оздоровчий комплекс
 спортивні майданчики
 тренажерні зали

 студентський профілакторій
 їдальня, буфети
 студентський клуб,
 спортивні та художні гуртки тощо
 плавальний басейн

