
Прийом заяв та документів абітурієнтів для участі у 

ТВОРЧОМУ КОНКУРСІ: 

Участь у конкурсі на бюджетні місця Вступ виключно на контрактні місця 

Розпочинається : 13 травня 2019 року 
Закінчується о 15:00 год.  

26 червня 2019 року 
Закінчується о 15:00 год. 

14 липня 2019 року 
 

При собі мати: 

оригінал та копію документа, що посвідчує особу,  

2 фотокартки 3х4 

 

Реєстрація проводиться  

у Приймальної комісії ПДАБА, ком. 356. 

 

Порядок роботи приймальної комісії: 

Понеділок 9:00 - 16:00 

Вівторок 9:00 - 16:00 

Середа 9:00 - 16:00 

Четвер 9:00 - 16:00 

П’ятниця 9:00 - 16:00 

Субота 9:00 – 14:00 

Неділя - вихідний 







До уваги абітурієнтів! 

Якщо Ви бажаєте  продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то Ви 

маєте змогу вступити до Придніпровської державної академії будівництва та архітектури  на 

5 курс (1 курс магістратури).  

Ви будете здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра. Навчання на 

цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці або 1 рік 9 місяців залежно від обраної програми 

для навчання — освітньо-професійної або освітньо-наукової.  

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі 

знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована 

на подальшу наукову роботу випускника магістратури. 

Ви продовжуєте навчання за тією ж спеціальністю? Тоді  потрібно подати документи 

з 10  липня до 25 липня та скласти вступні випробування (за розкладом нижче).  

Якщо Ви вступаєте до магістратури на навчання за спеціальностями 051 Економіка, 

071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування,  073 

Менеджмент, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 122 

Комп’ютерні науки, 281 Публічне управління та адміністрування, 292 Міжнародні 

економічні відносини то потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови у 

формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЗНО з 13 травня до 3 червня (до 

18.00) у к.356   та 2 липня скласти англійську, німецьку або французьку мову. 

Перелік документів, потрібних для реєстрації: 

• паспорт або інший документ, що посвідчує особу (оригінал та копії 1, 2 

сторінки + 11 (реєстрація) для паперового паспорту, для ID карти – копія карти та Витяг про 

реєстрацію); 

• ідентифікаційний код (оригінал та копія); 

• диплом бакалавра (спеціаліста, магістра) та додаток до нього  — за наявності 

(оригінал та копії); 

• у разі відсутності диплому – довідка з закладу освіти про орієнтовний термін 

закінчення та одержання диплому із вказанням шифру напряму підготовки (спеціальності) та 

назви; 

• 2 кольорові фотографії 3х4.  

Термін подання заяв — з 10 липня до 23 липня, а терміни складання вступного 

фахового випробування — з 5 до 26 липня (за розкладом нижче). .  

Проте, якщо ці спеціальності — новий для Вас фах (диплом бакалавра Ви одержали за 

іншою спеціальністю), то Ви маєте скласти додаткове фахове випробування з фаху, щоб 

визначити, чи зможете Ви опановувати обрану програму підготовки до 31 травня. Для 

складання додаткового фахового іспиту необхідно зареєструватися у к. 356. 

Додаткове фахове вступне випробування  проводиться у формі тестування. Результати 

додаткового вступного випробування оцінюються за двобальною шкалою – склав/не склав і 

до розрахунку конкурсного балу не входять.  

У випадку, якщо вступник не склав додаткове фахове випробування, то він не 

допускається до подальшої участі у конкурсному відборі. 

 

Розклад додаткових фахових випробувань 

 

Дата 

час 

спеціальність Додатковий іспит ауд 

30.05.19  

13-00 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

132 Матеріалознавство 

133 Галузеве 

машинобудування 

151 Автоматизація та 

комп'ютерно-інтегровані 

Технічна механіка 351 



технології 

152 Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна техніка 

274 Автомобільний 

транспорт 

30.05.19 

13-00  

193 Геодезія та 

землеустрій 

Географія  422 

30.05.19 

13-00 
263 Цивільна безпека Охорона праці 352 

30.05.19 

13-00  

101 Екологія Хімія  354 

30.05.19 

13-00 
 071 Облік і оподаткування 

 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 073 Менеджмент 

 075 Маркетинг 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

292 Міжнародні 

економічні відносини 

Економічна теорія 301 

30.05.19 

13-00  

191 Архітектура та 

містобудування 

Виконання ескізної розробки архітектурного 

рішення невеликого  об’єкту, – громадської  

будівлі(250-300  м²)або індивідуального 

житлового будинку(90-120 м²) 

455 

30.05.19 

13-00 

122 Комп'ютерні науки Математика  359 

 

 

 

 

 

Приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА 

 




