


 Відповідно до Наказу МОН України від 04 травня 2020 року № 591 розділ ІІІ 

Правил прийому для здобуття вищої освіти Комунального закладу вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» у 2020 році 

викладається в такій редакції: 

3.1. Прийом документів здійснює Приймальна комісія Академії. 

Приймальна комісія в Академії працює за таким розкладом: 

Понеділок – четвер – з 9.00 до 17.00. 

П’ятниця – з 9.00 до 16.00. 

Субота – неділя – вихідні дні (крім днів проведення вступних випробувань, 

надання рекомендацій та зарахування до Академії чи інших умов, 

передбачених цими правилами). 

 Приймальна комісія працює за адресою: м. Одеса, площа 

Михайлівська, буд.17, корпус 2, кабінет № 216 (2 поверх). 

3.2. Вступні випробування проводяться за розкладом, що затверджується та 

оприлюднюється Приймальною комісією до початку прийому документів. 

3.3. Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра галузі знань                           

01  «Освіта/Педагогіка», спеціальності 011 «Освітні, предагогічні науки»  

Початок прийому заяв та документів Не пізніше 10 серпня 

Закінчення прийому заяв та 

документів 

Не раніше 21 серпня 

Терміни проведення фахових 

вступних 

випробувань 

25 серпня – 4 вересня 

Рейтинговий список вступників із 

зазначенням рекомендованих до 

зарахування 

7 вересня  

Виконання вимог до зарахування До 18.00 10 вересня 

Зарахування вступників До 12.00 11 вересня 

 

3.4. Вступникам, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, 

надаються місця для проживання. Для цього необхідно звернутися з 

відповідною заявою до Приймальної комісії.  



 

Пункт 4.6. розділу ІV викладається в такій редакції:  

4.6. Якщо з об’єктивних причин документ про здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень) відсутній, може подаватись довідка 

державного підприємства «Інфоресурс» або виписка з Реєстру документів 

про освіту Єдиної державної бази з питань освіти про його здобуття, у тому 

числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень. 

 

Пункт 5.1. розділу V викладається в такій редакції:  

5.1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 

результатами вступних випробувань: 

– для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) – у формі вступного 

іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, складених в рік 

вступу (за умови успішного проходження додаткового вступного 

випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) 

вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

 

Пункт 7.1. розділу VІІ викладається в такій редакції:  

7.1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб визначається Правилами прийому. 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій 

необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з 

обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, 

зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами 

електронного зв’язку, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 

електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 

закладу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, 



визначені Правилами прийому закладу вищої освіти. Дату подання 

документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому 

конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, 

укладання договору про навчання між закладом вищої освіти та вступником 

(за участі батьків або законних представників - для неповнолітніх 

вступників) та договору між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 

іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 

навчання. 

 

 

 


