ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Рік заснування - 1932
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
(відомості щодо здійснення освітньої діяльності ОДЕКУ у сфері вищої освіти за
посиланням офіційного сайту МОН України)
https://registry.edbo.gov.ua/university/179/
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ
ДО ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
В 2021 РОЦІ НА БАЗІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (ПЗСО)
1-й КУРС НАВЧАННЯ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ ПІДГОТОВКИ
РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР ТА БАКАЛАВР
Приймальна комісія Одеського державного екологічного університету працює з 20
червня по 30 вересня 2021 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
корпусу № 1 за адресою: м. Одеса, вул. Львівська, буд. 15, каб. 101
Тел. +38 (0482) 32-67-64, 32-67-57
Факс +38 (0482) 32-67-64
E-mail: serbov@odeku.edu.ua, abitur@odeku.edu.ua
І. Максимально можливі обсяги державного замовлення Одеського державного
екологічного університету для вступників на базі ПЗСО

Шифр
073
101
103
103
122
183
193
207
242
281

Назва спеціальності
Менеджмент
Екологія
Науки про Землю
Науки про Землю (Військова метеорологія)
Комп’ютерні науки
Технології захисту навколишнього середовища
Геодезія та землеустрій
Водні біоресурси та аквакультура
Туризм
Публічне управління та адміністрування

Максимально можливий
обсяг держзамовлення
2021
денна
заочна
5
5
24
5
40
5
10
0
10
5
5
5
7
5
10
5
5
5
5
5

ІІ. Перелік
ліцензованих спеціальностей (конкурсних пропозицій) та перелік
конкурсних предметів ЗНО на рівень вищої освіти МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР
Денна та заочна форми навчання
Шифр
101

Назва
спеціальності
Екологія

Конкурсна пропозиція
Екологія та охорона
навколишнього середовища
Бюджет

Контракт

Екологічний контроль та аудит
Бюджет

Контракт

103

122

Науки про Землю

Комп’ютерні науки

Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату
Бюджет
Гідрологія, океанологія та
менеджмент водних ресурсів
Бюджет
Прикладна кліматологія та
біометеорологія
Контракт
Комплексне управління
водними ресурсами
Контракт
Комп’ютерні науки
Бюджет

Контракт

Перелік конкурсних предметів
(ЗНО)
Українська мова
або Українська мова і література
та Біологія або Математика, або
Історія України
Українська мова
або Українська мова і література
та предмет за вибором вступника за
переліком предметів ЗНО
Українська мова
або Українська мова і література
та Біологія або Математика, або
Історія України
Українська мова
або Українська мова і література
та предмет за вибором вступника за
переліком предметів ЗНО
Українська мова
або Українська мова і література
та Математика або Іноземна мова,
або Історія України

Українська мова
або Українська мова і література
та предмет за вибором вступника за
переліком предметів ЗНО
Українська мова
або Українська мова і література
та Математика або Іноземна мова,
або Історія України
Українська мова
або Українська мова і література
та предмет за вибором вступника за
переліком предметів ЗНО

В переліку конкурсних предметів ЗНО:
• перший предмет - українська мова або українська мова та література – обов’язковий для всіх
вступників
• другий предмет – за вибором університету

ІІІ. Перелік ліцензованих спеціальностей (конкурсних пропозицій) та перелік
конкурсних предметів ЗНО на рівень вищої освіти БАКАЛАВР

Денна та заочна форми навчання
Шифр
073

Назва
спеціальності
Менеджмент

Конкурсна пропозиція
Менеджмент
бюджет/контракт

Перелік конкурсних предметів
(ЗНО)
Українська мова і література
та
Математика
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

101

Екологія

Екологія та охорона
навколишнього середовища
бюджет/контракт
Гідроекологія та управління
водними екосистемами
контракт
Екологічний контроль та аудит
бюджет/контракт

Українська мова або
Українська мова і література
та
Біологія
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

Екологічна політика і право
контракт
103

103

Науки про Землю

Науки про Землю

Метеорологія, агрометеорологія та економіка змін клімату
бюджет/контракт
Гідрологія, океанологія та
менеджмент водних ресурсів
бюджет/контракт
Прикладна кліматологія та
біометеорологія
контракт
Комплексне управління
водними ресурсами
контракт
Менеджмент
гідрометеорологічної діяльності
контракт
Метеорологічне та геофізичне
забезпечення Збройних Сил
України
бюджет

* закрита (фіксована) конкурсна пропозиція –
підготовка офіцерів кадру для Збройних Сил України.

Українська мова або
Українська мова і література
та
Математика
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

122

Комп’ютерні науки

Комп’ютерні науки

Українська мова або
Українська мова і література
бюджет/контракт та
Математика
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

183

193

207

242

Технології захисту
навколишнього
середовища

Геодезія та
землеустрій

Технології радіаційного
контролю харчової та
промислової продукції
бюджет/контракт
Системна радіоекологія,
радіаційна безпека, технологічний аудит і контроль систем
захисту навколишнього
середовища
контракт
Геодезія та землеустрій

бюджет/контракт
Еколого-економічне управління
рибним господарством та
аквакультура
контракт
Зелений (екологічно безпечний)
туризм

контракт
Публічне
управління та
адміністрування

Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО
Українська мова або
Українська мова і література
та
Біологія
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

Українська мова і література
та
Бюджет/контракт Іноземна мова

Туристична діяльність
281

Математика

Українська мова або
Українська мова і література
бюджет/контракт та
Математика

Водні біоресурси та Охорона, відтворення та
аквакультура
раціональне використання
гідробіоресурсів (рибоохорона)

Туризм

Українська мова або
Українська мова і література
та

Публічне управління та
адміністрування
бюджет
контракт

Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО
Українська мова і література
та
Математика
Третій конкурсний предмет
обирається особисто вступником з
переліку предметів ЗНО

В переліку конкурсних предметів ЗНО:
• перший предмет - українська мова або українська мова і література – обов’язковий для всіх
вступників
• другий предмет – обов’язковий за вибором університету
• третій предмет – за вибором вступника з переліку предметів ЗНО

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у
2021 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням
http://odeku.edu.ua/vstup-2/prijmalna-komisiya/pravila-prijomu/
ІУ. Перелік документів
Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної
форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Одеського державного
екологічного університету згідно зі встановленою процедурою.
Вступники, які у відповідності до Правил прийому 2020 року мають право вступу за
результатами співбесіди або вступних іспитів безпосередньої в університеті, подають
документи у паперовій формі до приймальної комісії ОДЕКУ
У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності
(спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково
зазначають один з таких варіантів:
претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на
участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, у випадку неотримання
рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним
замовленням;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального
замовлення;
претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних
осіб.
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на
участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.
Під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної
середньої освіти, що претендує на місця державного або регіонального замовлення за
денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра вступник зазначає
у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому
показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
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 свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньокваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних
даних.
Копії документів, що засвідчують спеціальні права особи на участь у конкурсному
відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти
або право на зарахування за пільговими квотами подаються вступником особисто при
подачі документів у паперовій формі. Не подані своєчасно документи, що засвідчують

пільгові права особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти
на основі повної загальної середньої освіти, не дають права на отримання таких пільг.
У. Вартість освітніх послуг для громадян України (станом на грудень 2020 року)
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Назва спеціальності
Менеджмент
Екологія
Науки про Землю
Науки про Землю (військова гідрометеорологія)
Комп’ютерні науки
Технології захисту навколишнього середовища
Геодезія та землеустрій
Водні біоресурси та аквакультура
Туризм
Публічне управління та адміністрування

Щорічна вартість
навчання, грн.
денна
заочна
26750
9370
14960
9000
14960
7150
виключно за держ.замовл.

26750
14960
14960
15670
26750
26750

9370
9000
9000
8250
9370
9370

УІ. Загальна інформація
Програми вступних іспитів (співбесіди) розміщені на офіційному сайті університету за
посилання: odeku.edu.ua/Вступникам/Приймальна комісія/Програми вступних іспитів та
співбесід
Всім іногороднім студентам та курсантам денної форми навчання надаються місця у
студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від
головного корпусу ОДЕКУ.
НАШІ ПЕРЕВАГИ:
 Освіта європейського рівня
 Відомі наукові школи
 Сотні дипломів на міжнародних
конкурсах

 Розвинута матеріальна база
 Унікальна професія
 Досвід практичної роботи

Навчання в унікальному, єдиному в Україні вищому спеціалізованому навчальному
закладі ІVрівня акредитації за спеціальностями:
Додаткові можливості:
Військова кафедра: підготовка студентів цивільних спеціальностей за програмою
„офіцерів запасу” протягом ІІІ-ІУ курсів навчання /тел. (0482) 32-67-43
Післядипломна освіта: на базі Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів
отримання другої вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів
підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Можливість проходження 3-5 місячної практики на підприємствах та у закладах освіти за
межами України
ОСОБЛИВА ПРОПОЗИЦІЯ: після рівня бакалавра одночасне здобуття другої освіти зі
спеціальностей економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома
дипломами.
Факультативне вивчення англійської мови рівня «В2».
Підготовче відділення: підготовка з української мови та літератури, математики, фізики,
географії, біології та хімії. Період навчання з жовтня по травень.
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

