
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Н А К А З 
 
 

 

“  _13_ ” травня 2022 р.                                       м. Одеса                                        №  _ 62-ОД   _ 

 

 

«Про внесення змін до деяких нормативних документів 

  Приймальної комісії ОДЕКУ 2022 року» 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 392 від 27 квітня 2022 

року «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 

році» з у рахуванням внесених наказом Міністерства освіти і науки України № 400 від 02 

травня 2022 року «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

освіти і науки України» змін та доповнень, рішень Приймальної комісії ОДЕКУ від 13 

травня 2022 року, протокол № 10 та ректорату Одеського державного екологічного 

університету від 13 травня 2022 року,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Скасувати дію наказу № 213-ОД від 29 листопада 2021 р. «Про затвердження 

Правил прийому в ОДЕКУ в 2022 році та іншої нормативної документації приймальної 

комісії ОДЕКУ» в частині пунктів 1, 2 та 3. 

2. Скасувати дію наказу № 14-ОД від 08 лютого 2022 року «Про затвердження 

програм та критеріїв конкурсного відбору вступників в 2022 році» в частині пунктів 3, 4 

та 5 

3. Затвердити Порядок прийому в Одеський державний екологічний університет в 

2022 році.  

4. Затвердити у формі додатків до Порядку прийому в ОДЕКУ в 2022 році: 

- порядок прийому в аспірантуру ОДЕКУ в 2022 році (додаток 5); 

- порядок прийому на кафедру військової підготовки ОДЕКУ для підготовки фахівців 

за програмою офіцерів кадру для служби в ЗСУ за контрактом в 2022 році. 

Начальнику кафедри військової підготовки ОДЕКУ Грушевському О.М. у 

відповідності до чинного законодавства та встановленої процедури затвердити 

зазначений документ в Міністерстві оборони України. 

 



5. Затвердити: 

- програму та критерії оцінювання вступників під час проведення Індивідуальної 

усної співбесіди (для вступників початкового (короткого) циклу молодшого бакалавра, 

першого (бакалаврського) рівня на базі повної загальної середньої освіти та здобутої 

освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня фахового 

молодшого бакалавра та молодшого бакалавра); 

- програму та критерії оцінювання вступного іспиту для іноземних громадян – 

вступників на базі повної загальної середньої освіти першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти; 

- програму та критерії оцінювання вступного іспиту для іноземних громадян – 

вступників на базі здобутої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста,  ступеня фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти; 

- програму та критерії оцінювання під час проведення Індивідуальної усної співбесіди 

з іноземної мови для вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти на базі 

здобутого ступеня магістерського рівня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня 

спеціаліста); 

- програму та критерії оцінювання вступної іспиту з іноземної мови для іноземних 

громадян – вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

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 
 

 

 

 

 

 


