
 

Додаток 2 

 

Перелік  акредитованих спеціальностей (освітніх програм) для прийому на навчання випускників навчальних закладів, 

які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого 

спеціаліста, освітній ступінь молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра в Одеському державному екологіч-

ному університеті за скороченою програмою підготовки  

 
 

 

Шифр 

Найменування спеціальності/  

освітньої програми 

 

Конкурсна пропозиція 

Вступні ви-

пробування 

Сертифікати НМТ 

та/або ЗНО з предметів 
1 2 3 4 5 

Денна/заочна форми навчання 

073 Менеджмент/ Менеджмент організацій і адміністру-

вання  

(бюджетна) 

  

 

 

 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

  

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- математики   

 Менеджмент 

  Менеджмент організацій і адміністру-

вання  

(небюджетна)  

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- за вибором вступника  

  

101 Екологія/ 

 

Екологія, охорона навколишнього сере-

довища та збалансоване природокори-

стування  

Організація еколого-рекреаційної дія-

льності 

 (бюджетна) 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- математики   

 

   Екологічний контроль та аудит 

(небюджетна) 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

-  за вибором вступника  



1 2 3 4 5 

103 Науки про Землю/ 

 

Гідрометеорологія 

Гідрометеорологія 

 (бюджетна) 

 

 

 

 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- математики   

  Гідрометеорологія  

(небюджетна) 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- за вибором вступника   

122 Комп’ютерні науки/ 

 

Комп’ютерні науки 

Комп’ютерні науки   

(бюджетна) 

 

 

 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

  

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- математики   

Комп’ютерні науки   

(небюджетна) 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- за вибором вступника  

183 Технології захисту навколишнього се-

редовища/ 

 

 

Технології радіаційного контролю ха-

рчової та промислової продукції 

(бюджетна) 

 

 

 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

  

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та  

- математики   

 Технології захисту навколишнього се-

редовища 

Технології радіаційного контролю ха-

рчової та промислової продукції 

(небюджетна) 

 - української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- за вибором вступника   



1 2 3 4 5 

207 Водні біоресурси та аквакультура 

 

Охорона відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів  

Охорона, відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів (рибо-

охорона)  

(бюджетна) 

 

 

 

 

Фаховий вступ-

ний іспит у ЗВО 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- математики   

Охорона, відтворення та раціональне 

використання гідробіоресурсів (рибо-

охорона) 

(небюджетна) 

- української мови або 

української мови і  літе-

ратури 

та 

- за вибором вступника  

 


