
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 

 

 

 

“  _08_ ” лютого 2022 р.                                       м. Одеса                                        №  _ 14-ОД   _ 

 

 

«Про затвердження програм та критеріїв  

  конкурсного відбору вступників 2022 року» 

 

 

На підставі рішень Приймальної комісії Одеського державного екологічного 

університету  від 08 лютого 2022 року, протокол № 8, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити програми конкурсного відбору та критерії оцінювання вступних іспитів 

для здобувачів початкового (молодший бакалавр), першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти на базі повної загальної середньої освіти з української мови, української мови і 

літератури, математики, історії України, фізики, хімії, географії, біології та іноземної 

мови (англійська, німецька, французька).  

2. Затвердити програми конкурсного відбору та критерії оцінювання вступних іспитів 

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальностей: 073 «Менеджмент», 

101 «Екологія», 103 «Науки про Землю», 122 «Комп’ютерні науки», 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища», 207 «Водні біоресурси та аквакультура».     

3. Затвердити критерії оцінювання конкурсного відбору вступників 2022 року під час 

проведення вступного випробування у вигляді усної співбесіди. 

4. Затвердити програми конкурсного відбору для здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти з іноземної мови (англійська, німецька, французька), фахового 

вступного випробування зі спеціальностей: 051 «Економіка», 073 «Менеджмент», 101 

«Екологія», 103 «Науки про Землю», 122 «Комп’ютерні науки», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища», 207 «Водні біоресурси та аквакультура» та 281 «Публічне 

управління та адміністрування», критерії конкурсного відбору здобувачів освітнього 

ступеня магістра.  

5. Затвердити програми конкурсного відбору для здобувачів (третього) наукового 

рівня вищої освіти зі спеціальностей: 051 «Економіка», 101 «Екологія», 103 «Науки про 



Землю», 104 «Фізика і астрономія», 113 «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні 

науки», 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та з англійської мови. 

6. Відповідальному секретарю приймальної комісії університету Матвієнко Т.І. 

протягом тижня виставити зазначені матеріали на офіційному веб-сайті та 

інформаційних дошках приймальної комісії університету.  

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого проректора-

проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 

 

 

              Ректор С.М. Степаненко 

Проект вносить: 

Приймальна комісія 

Узгоджено: 

Перший проректор  

Юрисконсульт 
 

 

 
 
 

 


