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КРИТЕРІЇ 
проведення конкурсного відбору з відповідними категоріями вступників 

до Одеського державного екологічного університету у формі усної співбесіди 

 

Конкурсний відбір у формі усної співбесіди проводиться з вступниками, 

які відповідно до чинного законодавства України та затверджених Правил 

прийому в ОДЕКУ поточного року надане право. 

Конкурсне випробування у формі усної співбесіди з кожним 

абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії по проведенню 

співбесіди. Під час проведення співбесіди секретар комісії питання і відмічає 

правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню 

співбесіди підписується вступником та всіма екзаменаторами. Правильність 

та повнота відповідей вступника фіксується секретарем комісії після запису 

кожного питання в одному з наступних варіантів: «відповідь правильна та 

повна», «відповідь правильна, але не повна», «відповідь неправильна», 

«відповідь відсутня». 

Співбесіда проводиться за програмою, яка розробляється кожного року 

та затверджується рішенням приймальної комісії університету. В програму 

співбесіди включені навчальні дисципліни, які вивчаються за програмою 

старшої загальноосвітньої школи та складають фундаментальну частину 

майбутньої фахової підготовки фахівців відповідної спеціальності (напряму 

підготовки). 

До переліку навчальних дисциплін, з яких проводиться усна співбесіда 

включені: 

- для спеціальностей 103 Науки про Землю, 193 Геодезія та землеустрій - 

українська мова і література (або російська мова), математика, фізика, 

географія; 

- для спеціальностей 101 Екологія, 183 Технології захисту 

навколишнього середовища - українська мова і література (або російська 

мова), математика, хімія, та географія;  



- для спеціальностей 073 Менеджмент, 281 Публічне управління та 

адміністрування, 242 Туризм - українська мова і література (або російська 

мова), математика, географія та іноземна мова; 

- для спеціальності 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології - 

українська мова і література (або російська мова), математика, фізика та 

іноземна мова; 

- для спеціальності 207 Водні біоресурси та аквакультура - українська 

мова і література (або російська мова), математика, біологія та географія. 

Усна співбесіда для відповідних категорій вступників проходить до 

проведення загального конкурсу. 

Під час проведення конкурсного відбору у формі усної співбесіди 

опитування одного вступника триває, як правило, не більше 15 хвилин. За 

цей час вступнику надається можливість відповіді на п’ять питань. 

Підготовка вступником відповіді на питання екзаменаторів під час усної 

співбесіди не повинна містити розв’язання алгебраїчних або геометричних 

завдань, рішення фізичних або хімічних задач. 

Якщо під час усної співбесіди вступником були надані не менше трьох 

відповідей, оцінених екзаменаторами, як – «відповідь правильна та повна» 

або «відповідь правильна але не повна», вважається, що оцінка за 

результатами співбесіди позитивна (рішення комісії – «вступник 

рекомендований до зарахування за результатами усної співбесіди»), в інших 

випадках – результат конкурсного відбору у формі усної співбесіди 

незадовільний (рішення комісії – «вступник не рекомендований до 

зарахування за результатами усної співбесіди»). 

Інформація про результати конкурсного відбору у формі усної співбесіди 

оголошуються вступникові в день її проведення.   

Особі, які за результатами конкурсного відбору у формі усної співбесіди 

не рекомендовані до зарахування на навчання в Одеський державний 

екологічний університет, відповідно до затверджених правил прийому вступу 

в ОДЕКУ у поточному році мають право брати участь у загальному конкурсі 

за умови подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти 

за встановленим переліком дисциплін та кількістю балів не нижче 

встановленого в Правилах прийому в Одеського державного екологічного 

університету рівня. 

 

 

 

 

 


