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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)
Прийом на навчання в Одеський державний екологічний університет у 2017 році
здобувачів вищої освіти ступеня магістра за денною та заочною формами навчання
проводиться за такими спеціальностями та спеціалізаціями:
А) Денна форма 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
Військова гідрометеорологія
Геоінформаційні системи та технології
Інтернет програмування
Охорона, відтворення та раціональне
використання гідробіоресурсів
(рибоохорона)

Б) Заочна форма навчання
Шифр

Назва спеціальності

073

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)
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)

Загальна кількість місць державного замовлення для кожної спеціальності, спеціалізації
та форми навчання визначаються після отримання погоджених з Міністерством освіти і
науки України обсягів державного замовлення.
Орієнтовні строки отримання зазначеної інформації становлять 15-20 червня 2017 року.
ІІ. Строки прийому документів
Для всіх вступників – здобувачів вищої освіти ступеня магістра встановлені єдині
строки прийому документів.
Прийом документів проводиться у паперовій формі безпосередньо в приймальній
комісії університету
- прийом документів розпочинається 22 липня та триває по 21 серпня 2017 року
включно;
- конкурсні випробування (вступний іспит за фахом та вступний іспит з іноземної мови)
проводяться з 23 по 28 серпня 2017 року включно
- зарахування за державним замовленням не пізніше 12.00 год. 31 серпня, за
контрактною формою навчання – не пізніше 30 вересня 2017 року.
Під час проведення конкурсного відбору вступників, які вступають в університет для
здобуття ступеня магістра до сумарного конкурсного балу вступника враховуються такі
критерії:
накопичений навчальний рейтинг абітурієнта за попередній період навчання;
оцінка, яка отримана абітурієнтом під час складання фахового вступного іспиту;

оцінка вступного іспиту з іноземної мови. Наявність міжнародного сертифікату
про знання іноземної мови зараховується замість вступного іспиту з оцінкою 100%.
В якості додаткових показників при зарахуванні для здобуття вищої освіти ступеня
магістра до сумарного конкурсного балу вступника враховуються:
письмова рекомендація з боку випускаючого кафедри університету відповідної
спеціальності дає додаткові 2 % у сумарний рейтинг вступника;
рекомендації Атестаційної комісії про можливість подальшого навчання за
освітнім рівнем магістра додає до сумарного рейтингу 3 %;
наявність залікових кредитів з наукової діяльності додає до сумарного рейтингу
додаткові відсотки за такою формулою (5% х кількість отриманих кредитів).
Додаткові показники до сумарного конкурсного рейтингу вступника враховуються на
підставі документально підтверджених показників.

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
ІУ. Перелік документів
Всі категорії вступників полають документи у паперовому вигляді.
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності
(спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.
Під час подання заяв вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
претендую на участь в конкурсі на місця державного і на участь в конкурсі на місця за
кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання рекомендації за цією
конкурсною пропозицією за державним замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних
осіб.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
копію документа, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону
України "Про громадянство України", пунктів 15, 16 частини першої статті 1 Закону
України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту",
пункту 16 частини першої статті 1 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб
без громадянства");
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
інші документи, які підтверджують наявність наукових публікацій вступника, участь у
конференціях, рекомендації випускової кафедри, Атестаційної комісії тощо;
військовозобов’язані вступник (тільки для денної форми навчання) особисто пред’являє
військовий квіток або посвідчення про приписку.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних
даних.

ІУ. Вартість освітніх послуг для громадян України

Шифр
051
073
081
101
103
122
183
207
281

Назва спеціальності
Економіка
Менеджмент
Право
Екологія
Науки про Землю
Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Технології захисту навколишнього середовища
Водні біоресурси та аквакультура
Публічне управління та адміністрування

Щорічна вартість
навчання, грн.
денна
заочна
15240
15240
9340
16710
11350
13620
8460
13620
7620
16380
9550
13620
8460
13620
8700
15240
9340

У. Загальна інформація
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

