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Зміни до Правил прийому 
до ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 
у 2020 році

1. У заголовку слова «на навчання до Державного вищого навчального 
закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
замінити словами «для здобуття вищої освіти у Державному вищому 
навчальному закладі «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури».

2. Після слів «зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 грудня 
2019 року № 1192/34163» додати наступну фразу «та змін до Умов прийому на 
навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом 
Міністерства освіти і науки України від 04.05.2020 року № 591, листа МОНУ 
від 14.05.2020 року № 1/9-250 листа МОНУ від 14.05.2020 року № 1/9-250».

3. У пункті 7 розділу І:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
«закордонних українців, статус яких засвідчено посвідченням 

закордонного українця, і які не проживають постійно в Україні;»;



 

 

абзац одинадцятий виключити, у зв’язку з цим абзаци дванадцятий – 
двадцять дев’ятий вважати відповідно абзацами одинадцятим – двадцять 
восьмим. 

4. У пункті 2 розділу ІІ 

фразу «Особам, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 
спеціаліста, ДВНЗ ПДАБА може перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний 
обсяг яких визначено стандартом вищої освіти (за відсутності стандарту – не 
більше 120 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись на другий або 
третій нормативні курси зі складанням академічної різниці до першої сесії або 
без складання академічної різниці на перший курс зі скороченим строком 
навчання.» викласти у наступному вигляді «Особам, які здобули освітньо-
кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ДВНЗ ПДАБА може 
перезарахувати кредити ЄКТС, максимальний обсяг яких визначено стандартом 
вищої освіти (не більше 120 кредитів ЄКТС за умов вступу на будь-яку 
спеціальність, зазначену у додатку 1 Правил прийому окрім вступу на 
спеціальності: 132 «Матеріалознавство»; 075 «Маркетинг» та 281 «Публічне 
управління та адміністрування» – з інших спеціальностей окрім спеціальностей 
галузі 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності  
051 «Економіка»; 263 «Цивільна безпека» – з інших спеціальностей окрім 
спеціальностей 263 «Цивільна безпека» та 261 «Пожежна безпека», а також за 
відсутності стандарту. В усіх інших випадках ДВНЗ ПДАБА може 
перезарахувати не більше 60 кредитів ЄКТС). Такі особи можуть прийматись 
на другий або третій нормативні курси зі складанням академічної різниці до 
першої сесії або без складання академічної різниці на перший курс зі 
скороченим строком навчання.». 

5. У розділі ІІІ: 

перший абзац пункту 3 викласти у такій редакції: 

«Особа може вступити до ДВНЗ ПДАБА для здобуття ступеня магістра 
на основі ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня 
спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) з 
урахуванням середнього бала відповідного додатка до диплома.»; 

пункт 7 викласти у такій редакції: 

«7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 
які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 
які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти 
нарівні з громадянами України.»; 

доповнити розділ новим пунктом 10 такого змісту:  

«10. Надавачі освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснюють 
навчання для здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) 
замовлення та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів 
встановлюють вартість навчання відповідно до Порядку формування 
мінімального розміру плати за навчання для здобуття  вищої освіти на основі 



 

 

індикативної собівартості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 03 березня 2020 року № 191.». 

6. У пункті 2 розділу IV виключити фразу: 

«Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на 
спеціальності (освітні програми) та форми здобуття освіти, за якими воно 
надано регіональним замовником для ДВНЗ ПДАБА.». 

7. Розділ V Правил прийому викласти в такій редакції: 
«Правилами прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2020 році передбачені 

наступні строки здійснення певних етапів вступної кампанії. 
Таблиця 5.1 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти за денною, заочною (1 сесія прийому документів) 
формами здобуття вищої освіти на місця державного замовлення, та/або за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб: 
 

У творчих конкурсах мають право брати участь особи, які здобули повну загальну середню 
освіту або завершують її здобуття до 10 серпня, що підтверджується відповідним 
документом або довідкою закладу освіти 
Реєстрація для проходження творчого конкурсу або 
вступного іспиту на місця державного замовлення 
та/або за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
розпочинається: 
закінчується: 

11 травня 2020 року  
31 липня 2020 року включно 

Реєстрація для проходження творчого конкурсу на 
місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб 
розпочинається: 
закінчується: 

11 травня 2020 року  
14 серпня 2020 року включно 

Творчі конкурси та вступні іспити проводяться у кілька 
потоків та сесій (для вступників на місця державного 
або регіонального замовлення та/або за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб за графіком, 
надісланим до  
15 березня 2020 для моніторингового огляду до МОНУ 

з 01 серпня до 12 серпня  
2020 року включно 

Додаткові сесії творчих конкурсів та вступних іспитів 
для вступників, які вступають на місця виключно за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб 

з 16 серпня по 22 серпня  
2020 року 

Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 
розпочинається: 
закінчується: 

01 серпня 2020 року 
30 вересня 2020 року 

Прийом заяв та документів для вступу на перший курс 
бакалавра які вступають на основі творчих конкурсів 
для вступників, які не приймали участь в творчих 
конкурсах з 01 по 12 серпня 
розпочинається: 
закінчується: 

13 серпня 2020 року 
о 18:00 год. 16 серпня 2020 року 

 

 



 

 

Продовження табл. 5.1 

Прийом заяв та документів для вступу на перший курс 
бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних 
іспитів  
розпочинається: 
закінчується: 

13 серпня 2020 року 
о 18:00 год. 16 серпня 2020 року 

Прийом заяв та документів для вступу на перший курс 
бакалавра для осіб, які вступають на основі творчих 
конкурсів, складених з 01 по 12 серпня, та/або, які 
вступають тільки за результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання 
розпочинається: 
закінчується: 

13 серпня 2020 року 
о 18:00 год. 22 серпня 2020 року 

Співбесіди та вступні іспити проводяться  з 16 по 18 серпня 2020 року 
включно 

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до 
зарахування за результатами співбесіди та за квотою-2 
з повідомленням про отримання чи неотримання ними 
права здобувати вищу освіту за державним 
замовленням здійснюється 

не пізніше 12.00 години  
20 серпня 2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації до зарахування 
за результатами співбесіди та за квотою-2, повинні 
виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення, а також подати письмову заяву про 
анулювання заяв на інші місця державного замовлення 

до 10.00 години 22 серпня  
2020 року 

Зарахування цієї категорії вступників (за результатами 
співбесіди та за квотою-2) за державним замовленням 
відбувається: 
 
Заяви зарахованих осіб на інші місця державного 
замовлення виключаються впродовж 22 серпня. 

не пізніше 15.00 години  
22 серпня 2020 року 
 
 

Формування рейтингових списків вступників, які 
вступають на основі результатів зовнішнього 
незалежного оцінювання, творчих конкурсів та 
вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання 
рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку 
рекомендованих з повідомленням про отримання чи 
неотримання ними права здобувати вищу освіту за 
кошти державного бюджету (за державним 
замовленням) здійснюється 

не пізніше 12.00 години  
27 серпня 2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування на місця державного 
замовлення 

до 18.00 години 31 серпня  
2020 року 

Надання рекомендацій до зарахування та 
оприлюднення списку рекомендованих для вступників, 
які вступають на місця за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб на відкриті та фіксовані (закриті) 
конкурсні пропозиції здійснюється не раніше 06 вересня 2020 року 

 

 



 

 

Продовження табл. 5.1 

Зарахування вступників відбувається: 
 за державним замовленням 
 
 за рахунок цільових пільгових державних кредитів, 

за кошти фізичних та юридичних осіб 

 
не пізніше 12.00 години  
05 вересня 2020 року 
до 18.00 години 10 вересня  
2020 року 

Переведення на вакантні місця державного, 
замовлення, за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти 
фізичних або юридичних осіб на основі повної 
загальної середньої освіти проводиться не пізніше 15 вересня 2020 року 

 

Механізм реєстрації учасників творчих конкурсів, організації та проведення 
творчих конкурсів визначаються відповідно до законодавства. Реєстрацію 
учасників творчих конкурсів ДВНЗ ПДАБА здійснюватиме в online формі за 
допомогою google-forms. 

Подання мотиваційних листів до ДВНЗ ПДАБА не є обов’язковим та на 
формування конкурсного балу не впливатиме. 

 

Таблиця 5.2 
Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 
денною, вечірньою та заочною (1 сесія прийому документів) формами здобуття 

освіти за всіма формами фінансування: 
 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 
закінчується 

з 13 серпня 2020 року 
о 18.00 годині 22 серпня 2020 року 

Фахові вступні випробування проводяться з 27 серпня до 31 серпня 2020 року 
Рейтинговий список вступників, із зазначенням 
рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12.00 години 
01 вересня 2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування на місця 
державного замовлення до 12.00 години 03 вересня 2020 року 
Зарахування вступників відбувається: 
 за державним замовленням 
 
 за рахунок цільових пільгових державних 

кредитів, за кошти фізичних та юридичних 
осіб 

 
не пізніше 12.00 години 05 вересня 
2020 року 
 
 
не пізніше 14 вересня 2020 року 

 

Таблиця 5.3 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, 

вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня 
вищої освіти бакалавра за всіма формами фінансування або магістра  

(ОКР спеціаліста) за державним замовленням (1 сесія прийому документів): 
   

Реєстрація вступників для складання єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови 
розпочинається: 
закінчується: 

12 травня 2020 року 
о 18.00 годині 05 червня 2020 року 



 

 

Продовження табл. 5.3 

Реєстрація електронних кабінетів вступників, 
завантаження необхідних документів 
розпочинається: 
закінчується: 

01 серпня 2020 року 
30 вересня 2020 року 

Прийом заяв та документів осіб, які вступають на 
основі результатів єдиного вступного іспиту та 
фахового вступного випробування; 
розпочинається: 
закінчується: 

05 серпня 2020 року 
22 серпня 2020 року 

Основна сесія єдиного вступного іспиту 
проводиться 
(додаткова сесія проводиться в строки, 
встановлені Українським центром оцінювання 
якості освіти) 

 
01 липня 2020 року 

Відповідні вступні іспити з іноземної мови у 
ДВНЗ ПДАБА у випадках, визначених цими 
Правилами прийому, проводяться за графіком 
основної сесії єдиного вступного іспиту за 
матеріалами, наданими Українським центром 
оцінювання якості освіти. Український центр 
оцінювання якості освіти надає матеріали для 
проведення у ДВНЗ ПДАБА вступних іспитів з 
іноземної мови не раніше дня, що передує дню 
іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту  
Фахові вступні випробування для вступників, які 
вже склали єдиний вступний іспит, проводяться з 25 серпня по 26 серпня 2020 року 
Надання рекомендацій для зарахування за 
державним замовленням не пізніше 01 вересня 2020 року 
Виконання вимог Правил прийому для 
зарахування 

до 18.00 години 06 вересня  
2020 року 

Наказ про зарахування: 
- за державним замовленням видається 
 
- за рахунок цільових пільгових державних 
кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних 
осіб 

 
до 12.00 години 11 вересня  2020 
року 
 
 
до 12.00 години 14 вересня 2020 року 

 

Вступники, що вступають до ДВНЗ ПДАБА для здобуття ступеня магістра 
виключно за кошти фізичних та юридичних осіб на основі вже здобутого 
ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх 
вибором або подати результат єдиного вступного іспиту, або скласти вступний 
іспит з іноземної мови у ДВНЗ ПДАБА за графіком вступних іспитів і 
завданнями, затвердженими приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Таблиця 5.4 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра за денною, 

вечірньою та заочною формами здобуття освіти на основі здобутого ступеня 
вищої освіти магістра (ОКР спеціаліста) за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб: 
   

Прийом заяв та документів осіб, які вступають на 
основі результатів вступного іспиту з іноземної 
мови та фахового вступного випробування; 
розпочинається: 
закінчується: 

05 серпня 2020 року 
22 серпня 2020 року 

Вступний іспит з іноземної мови проводиться в 
ДВНЗ ПДАБА за завданнями, затвердженими 
приймальною комісією ДВНЗ ПДАБА 

 
з 22 серпня по 23 серпня 2020 року 

Фахові вступні випробування для вступників, які 
вже склали вступний іспит з іноземної мови, 
проводяться з 25 серпня по 26 серпня 2020 року 
Виконання вимог Правил прийому для 
зарахування 

до 18.00 години 06 вересня  
2020 року 

Наказ про зарахування за рахунок цільових 
пільгових державних кредитів, за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб  

 
до 12.00 години 14 вересня 2020 року 

 

Таблиця 5.5 
Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою 
здобуття освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за 

заочною формою здобуття освіти за рахунок коштів фізичних та/або 
юридичних осіб (2 сесія прийому документів): 

 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 
закінчується 

з 14 вересня 2020 року 
о 18.00 годині 16 вересня 2020 року 

Фахові вступні випробування проводяться 17 вересня 2020 року 
Рейтинговий список вступників, із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12.00 години 18 вересня 
2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування на навчання 
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб до 18.00 години 19 вересня 2020 року 

Зарахування вступників відбувається до 12.00 години 20 вересня 2020 року 
 

Таблиця 5.6 
Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за кошти 

фізичних та/або юридичних осіб за всіма формами здобуття освіти (3 сесія 
прийому документів): 

 

Прийом заяв та документів 
розпочинається: 
закінчується 

з 19 жовтня 2020 року 
о 15.00 годині 17 листопада 2020 року 



 

 

Продовження табл. 5.6 

Рейтинговий список вступників, із 
зазначенням рекомендованих до зарахування 

не пізніше 12.00 години 20 листопада 
2020 року 

Вступники, які отримали рекомендації, мають 
виконати вимоги до зарахування на навчання 
за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 
осіб до 18.00 години 26 листопада 2020 року 

Зарахування вступників відбувається до 12.00 години 27 листопада 2020 року 

 

Реєстрацію учасників єдиного вступного іспиту ДВНЗ ПДАБА 
здійснюватиме в online формі за допомогою google-forms. 

Тестові завдання вступного іспиту з іноземних мов укладаються відповідно 
до програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов для вступу на навчання 
для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти 
(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста). 

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня магістра на основі 
здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста 
за кошти фізичних та/або юридичних осіб використовуються результати 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови (включаючи спеціально 
організовану сесію єдиного вступного іспиту) або вступного іспиту з іноземної 
мови та результати фахового вступного випробування, складених у ДВНЗ 
ПДАБА. 

Графік роботи приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА: 
До початку прийому документів, формування рейтингового списку 

вступників та зарахування студентів ДВНЗ ПДАБА: щодня, крім вихідних,  з 
09.00 до 15.00 (ауд. 106); у суботу та неділю приймальна комісія не працює. 

Порядок роботи приймальної комісії під час прийому документів, 
формування рейтингового списку вступників та зарахування студентів ДВНЗ 
ПДАБА: щодня, крім вихідних,  з 09.00 до 18.00; у суботу та неділю – з 09.00 до 
15.00. 

Перерва на обід з 12.00 до 13.00.» 
 
8. У розділі VI: 

у пункті 1: 

абзац четвертий викласти у такій редакції: 

«для реалізації права на вступ за іспитами (у разі відсутності у 
вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2020 років з англійської, 
французької, німецької, іспанської мов, 2017-2020 років – з інших предметів), 
співбесідою або квотою-2 відповідно до цих Правил прийому;»; 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

«для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих 
Умов».  

У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно 
абзацами сьомим – п’ятнадцятим; 



 

 

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту: 

«у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства».  

У зв’язку з цим абзаци восьмий – п’ятнадцятий вважати відповідно 
абзацами дев’ятим – шістнадцятий; 

абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції: 

«Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з 
конкурсних предметів у ДВНЗ ПДАБА та/або квотою-1 (за умови наявності 
хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній 
формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного із 
обраних закладів вищої освіти.»; 

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

«2. Вступники для здобуття ступеня магістра за всіма спеціальностями 
ДВНЗ ПДАБА, а також за усіма міждисциплінарними освітньо-науковими 
програмами на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-
кваліфікаційного рівня спеціаліста подають заяви:»; 

абзац восьмий пункту 7 викласти у такій редакції: 

«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.»; 

у пункті 8: 

сьомий абзац викласти в такій редакції «Вступники, які проходять творчі 
конкурси для навчання на місцях державного або регіонального замовлення на 
основі повної загальної середньої освіти, крім заяви на участь у творчому 
конкурсі (за формою приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА), подають копію 
документа, що посвідчує особу; фотокартку розміром 3×4 см; копію документа 
про повну загальну середню освіту або довідку закладу освіти про завершення 
її здобуття до 10 липня 2020 року, копію документа, що підтверджує право 
вступника на участь у вступному іспиті. Подання вступниками інших 
документів для участі у вступному іспиті, творчому конкурсі не є обов’язковим. 
Вступники, які проходять вступні іспити, творчі конкурси, допускаються до 
участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, оригіналу 
документа, що підтверджує право вступника на участь у вступному іспиті та 
екзаменаційного листка з фотокарткою.»; 

восьмий абзац виключити, відповідно, дев’ятий абзац вважати восьмим; 
у пункті 9 слова та цифри «до 06 серпня» замінити словами та цифрами  

«до 11 вересня». 
 
9. У розділі VII: 
абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції: 



 

 

«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого 
ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти, а також за усіма 
міждисциплінарними освітньо-науковими програмами – у формі єдиного 
вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених цими 
Правилами прийому) та фахових вступних випробувань, складених в рік 
вступу;»; 

пункт 5 викласти в такій редакції: 
«5. Особа може вступити до ДВНЗ ПДАБА для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою 
спеціальністю, за умови успішного проходження вступних випробувань з 
використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного 
оцінювання та вступних іспитів у закладі вищої освіти або творчих конкурсів з 
предметів (дисциплін), з яких не проводяться вступні іспити з використанням 
організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання.»; 

абзац 3 пункту 6 виключити; 
у пункті 7: 
у підпункті 2: 
абзац другий викласти в такій редакції: 
«1) для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі 

повної загальної середньої освіти за формулою: 
Конкурсний бал  КБ К1 П1 К 2 П2 К3 П3 К4 А К5 ОА К6 МЛ            ,»; 

в абзаці третьому після слів «(додаток 7 Правил прийому).» додати 
наступні речення: «ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих 
курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів 
у разі вступу на спеціальності (спеціалізації), зазначені в Переліку 
спеціальностей, яким надається особлива підтримка; МЛ – оцінка за 
мотиваційний лист, переведений у шкалу від 100 до 200.»; вираз: «Невід’ємні 
вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4 встановлюються ДВНЗ ПДАБА з точністю до 
0,01 та наведені в додатку 3 Правил прийому. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4 
для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1» викласти в такій редакції: 
«Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5, К6 встановлюються 
закладом вищої освіти з точністю до 0,01; К1, К2, К3 встановлюються на рівні 
не менше ніж 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не має 
перевищувати 0,6 – для спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»); 
К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05; К6 не може 
перевищувати 0,01. Для усіх освітніх програм ДВНЗ ПДАБА при розрахунку 
конкурсного балу прийняти коефіцієнти К5 та К6 такими, що дорівнюють 
нулю. Значення інших коефіцієнтів представлені у додатку 3 Правил прийому. 
Сума усіх коефіцієнтів для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1.»; 

абзац шостий викласти в такій редакції: 
«Призерам (особам, нагородженим дипломами I-III ступенів) IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів під час 
вступу на спеціальності, визначені у переліку спеціальностей, яким надається 
особлива підтримка (додаток 2 Правил прийому), останній доданок 
встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому 



 

 

перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про 
них приймальна комісія ДВНЗ ПДАБА отримує з ЄДЕБО.»; 

 
абзац перший підпункту 2 викласти в такій редакції: 
«для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за будь-якою 

спеціальністю (міждисциплінарними освітньо-науковими програмами) за такою 
формулою:». 

 
10. У розділі VIII: 
абзац п’ятий пункту 2 після слів «за кошти фізичних та/або юридичних 

осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість переведення в 
межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»; 

додати пункт 7 в такій редакції: 
«7. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість 

зовнішнього незалежного оцінювання) до закладів вищої освіти на території 
Луганської і Донецької областей та тимчасово переміщених закладів вищої 
освіти, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та 
професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія 
проведення антитерористичної операції (на період її проведення), 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від  
21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  
01 липня 2016 року за № 907/29037, та в разі отримання кількості балів за 
кожний з іспитів не менше ніж встановлений закладом вищої освіти 
мінімальний рівень допускаються до участі в конкурсному відборі:  

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення 
антитерористичної операції / операції об’єднаних сил (на період її 
проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія 
населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 
2020 року. 

Такі особи беруть участь у конкурсному відборі за результатами 
вступних іспитів та / або зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких 
комбінаціях за їх вибором).». 

У зв’язку з цим пункти сьомий – чотирнадцятий вважати відповідно 
пунктами восьмим – п’ятнадцятим; 

пункт 9 виключити. У зв’язку з цим пункти десятий – п’ятнадцятий 
вважати відповідно пунктами дев’ятим – чотирнадцятим; 

пункт 10 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 
«5) особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання 
ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної 
загальної середньої освіти.»; 

абзац шостий пункту 11 після слів «за кошти фізичних та/або 
юридичних осіб» доповнити словами «, повідомлений про неможливість 



 

 

переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального 
замовлення»; 

абзац 1 пункту 13 викласти в такій редакції: 
«Під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями ДВНЗ 

ПДАБА,  усіма міждисциплінарними освітньо-науковими програмами (замість 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови):». 

 

11. Розділ Х викласти в такій редакції: 
«1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та 

беруть участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення, після 
прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування 
відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Умов або відповідно до 
нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного 
замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього 
незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених цими 
Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії ДВНЗ ПДАБА, а 
також укласти договір про навчання між ДВНЗ ПДАБА та вступником (за 
участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 
засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу 
Приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої 
діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому. Дату 
подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на 
поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між ДВНЗ 
ПДАБА та вступником (за участі батьків або законних представників – для 
неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати 
початку навчання.  

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування 
на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх 
сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого 
електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії 
ДВНЗ ПДАБА, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в 
терміни, визначені в розділі V цих Правил прийому. У такому випадку надання 
оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між 
ДВНЗ ПДАБА та вступником (за участі батьків або законних представників – 
для неповнолітніх вступників) здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати 
початку навчання. 

Подані оригінали документів зберігаються у ДВНЗ ПДАБА протягом 
усього періоду навчання. Вступник, у якого після отримання документа про 
освіту, на підставі якого здійснюється вступ, змінилось прізвище, ім’я, по 
батькові, додатково особисто пред’являє приймальній (відбірковій) комісії 
ДВНЗ ПДАБА свідоцтво про державну реєстрацію акта цивільного стану щодо 
відповідної зміни та виданого на його підставі документа, що посвідчує особу, 



 

 

відомості про яку вносяться до ЄДЕБО. Особи, які подали заяви в електронній 
формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану 
приймальною комісією. 

У разі зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб додатково укладається договір між ДВНЗ ПДАБА та 
фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе 
або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати. 

2. Особи, які отримали рекомендацію на місця державного або 
регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V цих 
Правил прийому або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування 
на місця державного замовлення (крім випадків, визначених у розділі XIII цих 
Умов), втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на 
навчання за державним замовленням. 

Особи, які отримали рекомендацію на місця державного замовлення і в 
установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому або відповідно 
до нього, виконали вимоги для зарахування на місця державного замовлення, 
підлягають зарахуванню. 

3. 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 ДВНЗ ПДАБА, 
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 
ДВНЗ ПДАБА, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в 
терміни, визначені Правилами прийому. Дату подання документів визначають 
за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку 
надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання 
між ДВНЗ ПДАБА та вступником (за участі батьків або законних представників 
– для неповнолітніх вступників) та договору між ДВНЗ ПДАБА та фізичною 
(юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для 
іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку 
навчання.». 

 

12. Розділ ХIV виключити, відповідно, розділи ХV та ХVI вважати ХIV 
та ХV. 

 
13. У додатках до Правил прийому ДВНЗ ПДАБА: 
до додатку 1 внести зміни стосовно вартості навчання, затвердженої на 

момент внесення змін до Правил прийому ДВНЗ ПДАБА; 
додаток 1 доповнити відомостями стосовно освітньої програми 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 



 

 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» для вступу на освітній 
ступінь магістра; 

з додатку 4 виключити вираз «Додатковий іспит» 
до додатку 5 внести зміни стосовно розподілу ліцензійних обсягів, 

затвердженого на момент внесення змін до Правил прийому ДВНЗ ПДАБА; 
додаток 5 доповнити відомостями стосовно розподілу ліцензійних 

обсягів для освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 
техніка» для вступу на освітній ступінь магістра; 

у додатку 6: 
пункт 8 розділу І виключити; 
розділ V виключити. 
У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом V; 
пункт 7 розділу V виключити. 
Додаток 10 вважати додатком 11. 
Додаток 10 викласти в такій редакції: 

«Особливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства 
на навчання до ДВНЗ «Придніпровська державна академія  

будівництва та архітектури» у 2020 році 
Осбливості прийому іноземних громадян та осіб без громадянства (далі – 

іноземці) є невід’ємною частиною Правил прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2020 
році, які розроблені приймальною комісією ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» відповідно до Умов прийому до закладів 
вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 
науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 та зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за  
№ 1192/34163. 

Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які 
постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, які 
потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні 
з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного бюджету. 

 
І. Загальні положення 

 
1. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

здійснює прийом іноземних громадян та осіб без громадянства для отримання 
освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти або 
для отримання освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або 
магістра (ОКР спеціаліста) за двома ліцензованими спеціальностями: 191 
«Архітектура та містобудування» та  
192 «Будівництво та цивільна інженерія» в межах ліцензованого обсягу 
(Додаток 5 до Правил прийому), а також для підготовки іноземців до вступу до 
закладів вищої освіти. 

2. До аспірантури (докторантури) ДВНЗ «Придніпровська державна 
академія будівництва та архітектури» приймаються іноземці, а також особи без 



 

 

громадянства, які постійно проживають на території України, особи, яким 
надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або 
тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які 
перебувають в Україні на законних підставах за двома ліцензованими 
спеціальностями: 191 «Архітектура та містобудування» та  
192 «Будівництво та цивільна інженерія» в межах ліцензованого обсягу 
(Додаток 9 до Правил прийому), мають відповідний освітній рівень. 

3. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 
які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 
які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 
нарівні з громадянами України, у тому числі за рахунок коштів державного 
бюджету. 

4.  Прийом іноземців на навчання до ДВНЗ ПДАБА на відповідні рівні 
вищої освіти здійснюється на підставі вступних випробувань незалежно від 
джерел фінансування. 

5. Усі іноземні студенти, які навчаються у ДВНЗ ПДАБА, або слухачі 
підготовчого відділення отримують місце у гуртожитках ДВНЗ ПДАБА. 
Проживання у гуртожитку здійснюється на платній основі. Іноземний студент, 
для заселення до гуртожитку, повинен мати наступні документи: посвідку з 
реєстрацією і пропискою за адресою проживання, направлення від Центру по 
роботі з іноземними студентами, медичну довідку про проходження 
флюорографії грудної клітки і медогляду, витяг з наказу про зарахування до 
ДВНЗ ПДАБА. Кожного року усі іноземні студенти повинні надавати довідку 
про проходження флюорографії грудної клітки у строк, що не перевищує один 
рік із моменту проходження попереднього флюорографічного обстеження, та 
відомості про профілактичні щеплення. 

 
ІІ. Особливості прийому на навчання іноземних громадян та 

осіб без громадянства до ДВНЗ ПДАБА 
 

1. Прийом на навчання до ДВНЗ ПДАБА іноземців та осіб без 
громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», 
«Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних 
українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту», Указом Президента України від  
03 червня 1994 року №271 «Про заходи щодо розвитку економічного 
співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь 
і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», 
постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про 
навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року №684 «Деякі 
питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 «Деякі 
питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 
2013 року за №2004/24536. 



 

 

2. Іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту в 
ДВНЗ ПДАБА за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між ДВНЗ 
ПДАБА про міжнародну академічну мобільність. 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до ДВНЗ 
ПДАБА за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями). У разі 
подання документів на неакредитовані освітні програми ( спеціальності) факт 
ознайомлення іноземця з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу 
освіту» фіксується в письмовому повідомленні щодо поінформованості про 
відсутність акредитації та підтверджується його особистим підписом. 

3. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти 
фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися ДВНЗ ПДАБА: 

1) один раз на рік з 10 липня 2020 року по 26 листопада 2020 року для 
здобуття ступенів бакалавра, магістра; 

2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі. 
ДВНЗ ПДАБА обчислює бали вступника на основі документа про 

попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для 
вступу значення кількості балів із загальноосвітніх предметів, з яких 
проводиться вступне випробування. 

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 
здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів і 
мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що 
надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і 
врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на 
наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала 
документ про здобутий ступінь (рівень) освіти. 

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до 
ДВНЗ ПДАБА на підставі наказів про зарахування, що формуються в ЄДЕБО. 

5. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 
іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних 
закладів вищої освіти. 

6. Контроль за відповідністю документів вступників із числа іноземців, які 
прибули в Україну з метою навчання, вимогам Правил прийому до ДВНЗ 
ПДАБА, відповідністю здобутих освітніх рівнів іноземців та  рівнів вищої 
освіти за освітніми програмами, а також за нострифікацією документів 
здійснює центр по роботі з іноземними студентами  
ДВНЗ ПДАБА. 

7. Вступні випробування для вступу на здобуття ступеня бакалавра, 
магістра проводяться з 06.07.2020 року по 27.11.2020 року. 

8. Навчання іноземців на підготовчому відділені здійснюється за денною 
та заочною формою згідно з навчальними програмами, розробленими та 
затвердженими ДВНЗ ПДАБА.  



 

 

Після успішного закінчення підготовчого відділення іноземець отримує 
свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без 
громадянства (далі - Свідоцтво). Облік виданих Свідоцтв ведеться у книзі 
обліку, яка прошивається, її сторінки нумеруються та скріплюються печаткою 
ДВНЗ ПДАБА (Приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА). 

У книзі обліку відображаються такі дані:  
порядковий реєстраційний номер;  
прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові особи, якій видано документ; 
номер та серія документа;  
дата видачі документа;  
підпис особи, яка видала документ. 

9. Для вступу до ДВНЗ ПДАБА іноземці та особи без громадянства 
подають такі документи: 

заява-анкета (у паперовому вигляді); 
переклад першої сторінки закордонного паспорту (прізвище, ім’я) 

українською мовою легалізований у встановленому державними органами 
України порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами 
України; 

оригінал документу про середню освіту і виписка про отримані оцінки 
(бали), перекладений на українську мову легалізований у встановленому 
державними органами України порядку, якщо інше не передбачене 
міжнародними договорами України; 

копію документа про народження, перекладений на українську мову 
легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо 
інше не передбачене міжнародними договорами України; 

оригінал медичного сертифікату про стан здоров’я, завірений органом 
охорони здоров’я країни, звідки прибув іноземець, і виданий не раніше, ніж за 
два місяці до в’їзду в Україну, перекладений на українську мову та 
легалізований у встановленому державними органами України порядку, якщо 
інше не передбачене міжнародними договорами України; 

страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги; 
10 фотокарток розміром 3,5x4,5 см, кольорові, матові; 
копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 
зворотний квиток з відкритою датою вильоту терміном на 1 рік для 

повернення на батьківщину; 
паспорт з оформленою належним чином візою типу Д на в’їзд в Україну 

(пред’являється особисто); 
офіційне Запрошення ДВНЗ ПДАБА. 
Копія Документа про освіту, копія Додатка до Документа про освіту, 

копія Документа з інформацією про зміст навчальної програми за попереднім 
ступенем (рівнем) вищої освіти, Академічна довідка мають бути засвідчені в 
країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в тій країні для такого 
засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, 
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Документи 
мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням 



 

 

перекладу. 
Документи про освіту зарахованих на навчання іноземців, видані 

навчальними закладами інших держав, проходять процедуру визнання в 
Україні відповідно до законодавства.  

Ця вимога не поширюється на документи іноземців, які навчаються за 
програмами академічної мобільності та стажування, за якими не передбачено 
присвоєння відповідних кваліфікацій/наукових ступенів.  

За результатами процедури визнання ДВНЗ ПДАБА приймає рішення 
щодо продовження іноземцем навчання з рівня, що відповідає результатам 
процедури визнання, або щодо відрахування іноземця.  

У разі прийняття Міністерством освіти і науки або ДВНЗ ПДАБА рішення 
про відмову у визнанні наданого документа про здобутий освітній рівень, у 
тому числі через його неавтентичність, заклад вищої освіти відраховує такого 
студента. 

10. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними 
договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними 
зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот 
для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України. 

11. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної 
мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та 
іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на 
навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань ДВНЗ ПДАБА. 

12. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і 
статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до 
ДВНЗ ПДАБА користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й 
громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, 
законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України. 

13. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в 
Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту, і вступають до ДВНЗ ПДАБА за 
Правилами прийому до ДВНЗ ПДАБА для громадян України, можуть брати 
участь у конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах 
встановлених Кабінетом Міністрів України квот на основі спеціального 
конкурсного бала, який розраховується як відношення конкурсного бала 
вступника, визначеного відповідно до пункту восьмого розділу VII цих правил 
прийому, до мінімального конкурсного бала надання рекомендацій на місця 
державного (регіонального) замовлення за загальним конкурсом на цю 
конкурсну пропозицію в попередньому році (за відсутності такого бала 
використовується аналогічний показник за іншою, максимально спорідненою, 
конкурсною пропозицією в межах закладу вищої освіти, у разі неможливості – 
іншого закладу вищої освіти за рішенням приймальної комісії ДВНЗ ПДАБА). 

 
 
 



 

 

ІІІ. Вступні випробування та конкурсний відбір 
 

1. Конкурсний відбір для здобуття ступенів вищої освіти здійснюється за 
результатами вступних випробувань. 

При вступі на здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної 
загальної середньої освіти вступні випробування проводяться предметними 
атестаційними комісіями ДВНЗ ПДАБА з таких загальноосвітніх предметів 
(творчих конкурсів): українська мова, математика, додатково, для спеціальності 
191 «Архітектура та містобудування» передбачено творчий конкурс, що 
складається з двох частин: рисунок та композиція. 

При вступі на здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього 
ступеня бакалавра або магістра вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями ДВНЗ ПДАБА відповідних спеціальностей у формі 
фахового вступного випробування. 

При вступі на здобуття освітнього ступеня доктора філософії на основі 
освітнього ступеня магістра проводяться вступні випробування, зазначені у 
додатку 9 Правил прийому до ДВНЗ ПДАБА.  

2. Конкурсний бал розраховується: 
для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за будь-якою 

спеціальністю окрім спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» за 
такою формулою: 

Конкурсний бал  КБ П1 П2 П3   , 

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови (за шкалою від 124 до 
200 балів), П2 – оцінка вступного іспиту з математики (за шкалою від 124 до 
200 балів), П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи 
середній бал документа про здобутий освітній рівень, на основі якого 
здійснюється вступ до ДВНЗ ПДАБА (за шкалою від 100 до 200 балів, приклад 
розрахунку середнього балу представлено в табл. Д.10.1); 

для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю  
191 «Архітектура та містобудування» за такою формулою: 

Конкурсний бал  КБ П1 П2 П3 П4    , 

де П1 – оцінка вступного іспиту з української мови (за шкалою від 124 до 
200 балів), П2 – оцінка вступного іспиту з математики (за шкалою від 124 до 
200 балів), П3 – оцінка, отримана при складанні творчого конкурсу (за шкалою 
від 124 до 200 балів); П4 – оцінка за інші показники конкурсного відбору 
(враховуючи середній бал документа про здобутий освітній рівень, на основі 
якого здійснюється вступ до ДВНЗ ПДАБА (за шкалою від 100 до 200 балів, 
приклад розрахунку середнього балу представлено в табл. Д.10.1); 

Таблиця Д.10.1 
Розрахунок середнього балу документу про повну середню освіту для іноземців 

 
Габон / Гвінея / Іран / Камерун / Малі / Марокко / Туніс 

БАЛ = АТЕСТАТ х 10  приклад: 129.9 (бал) = 12.99 (атестат) х 10 
 



 

 

Турція 
БАЛ = АТЕСТАТ + 100  приклад: 183.45 (бал) = 83.45 (атестат) +100 

 
Кот-д’Івуар 

БАЛ = АТЕСТАТ : 2  приклад: 115 (бал) = 230 (атестат) : 2 
 

Еквадор 
200 1 АТЕСТАТ БАЛ 

187,6 2 7.51 118.5 
175,3 3 ПРИКЛАД 
163 4 125-112 = 13 

149,7 5 13:2 = 6.5 
137,3 6 125-6,5 = 118.5 
125 7 7 125 
112 8 7,5 118.5 
106 9 8 112 

 

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за будь-якою 
спеціальністю за такою формулою: 

Конкурсний бал  КБ П1 П2  , 

де П1 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 124 до 
200 балів), П2 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи 
середній бал документа про здобутий освітній рівень, на основі якого 
здійснюється вступ до ДВНЗ ПДАБА (за шкалою від 100 до 200 балів); 

Конкурсний бал особи, яка бере участь у конкурсному відборі на навчання 
для здобуття ступеня доктора філософії визначається сумою показників: 

Конкурсний бал    дКБ П1 П2 П   , 

де П1 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови (за шкалою від 0 до 
100 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 0 до  
100 балів), Пд – додаткові бали за наукові досягнення (від 0 до (П1 + П2) · 0,05). 

3. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, 
дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing 
System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється 
від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів 
конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного 
випробування з іноземної мови з найвищим балом. 

4. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються 
вищими навчальними закладами не пізніше як за три місяці до початку 
прийому документів. Не допускається введення до завдань вступних 
випробувань питань, що виходять за межі зазначених програм. Програми 
вступних випробувань оприлюднюються на WEB-сайті ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури».  

5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання до ДВНЗ 
ПДАБА незалежно від форми навчання і джерел фінансування вступні 



 

 

випробування проводяться у письмовій формі у вигляді тестів, що складаються 
з 15-ти питань різної складності.  

6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у 
визначений розкладом час, особи, які набрали менше 124 балів на одному з 
вступних випробувань, а також особи, які забрали документи після дати 
закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях 
та у конкурсному відборі не допускаються.  

Перескладання вступних випробувань не допускається. 
7. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені академією, 

розглядає апеляційна комісія ДВНЗ «Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури», склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом ректора. Порядок подання та розгляду апеляцій визначається окремим 
положенням, яке затверджується головою приймальної комісії. Головою 
апеляційної комісії призначається один з проректорів ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва та архітектури». 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися не 
пізніше наступного дня після оголошення результатів вступного випробування. 
Розглядається апеляція на наступний день після її подання. 

Додаткове опитування вступника при розгляді апеляції не допускається. 
 
IV. Формування та оприлюднення списку вступників, 

рекомендованих до зарахування 
 

1. Рейтинговий список вступників впорядковується:  
– за конкурсним балом від більшого до меншого;  
– за сумою балів результатів вступних випробувань. 
2. Особи, які мають однаковий конкурсний бал, у випадку, коли кількість 

місць менша, ніж претендентів на рекомендацію до зарахування на навчання за 
кошти державного замовлення або юридичних (фізичних) осіб, рейтинг 
формується з урахуванням додаткових показників в наступній послідовності:  

– результат вступного випробування з фаху;  
– середній бал додатка до диплома за фаховою складовою. 
3. У рейтинговому списку вступників, який формується з ЄДЕБО, 

зазначаються:  
– прізвище, ім’я та по батькові вступника;  
– конкурсний бал вступника.  
4. Рейтингові списки формуються Приймальною комісією з ЄДЕБО.  
5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною 

конкурсною пропозицією, отримуються Приймальною комісією за даними 
ЄДЕБО та затверджуються рішенням Приймальної комісії, оприлюднюються 
шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та 
офіційному WEB-сайті ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва 
та архітектури» не пізніше наступного дня після складання останього вступного 
випробування. 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі 



 

 

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників, відповідно до пункту 4 цього 
розділу.  

Формування списків рекомендованих до зарахування вступників 
здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць за 
державним замовленням, за їх відсутності – у межах ліцензійного обсягу.  

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після 
виконання/невиконання вступниками на відповідний освітній ступінь вимог для 
зарахування на навчання відповідно до Правил прийому.  

7. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування 
вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної 
комісії ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 
та на офіційному WEB-сайті академії. Рекомендованим до зарахування 
вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та 
мобільного зв’язку.  

 
V. Реалізація права вступників на обрання місця навчання 
 

1. Особи, які подали заяви в паперовому вигляді та беруть участь у 
конкурсному відборі, після прийняття Приймальною комісією рішення про 
рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного Правилами 
прийому, зобов’язані виконати вимоги для зарахування: подати особисто 
оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до 
нього та інших документів, передбачених цими Правилами, до Приймальної 
комісії ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», 
не пізніше дати формування наказу про зарахування.  

2. Особи, які в установлені строки не виконали вимог для зарахування на 
місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, втрачають право в поточному 
році на зарахування до академії на навчання.  

 
VІ. Наказ про зарахування 
 

1. Наказ про зарахування на навчання видається ректором ДВНЗ 
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на підставі 
рішення Приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками 
до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, 
рекомендованих до зарахування та оприлюднюються на інформаційному стенді 
Приймальної комісії і WEB-сайті академії у вигляді списку зарахованих у 
терміни, встановлених Правилами прийому.  

2. Рішення Приймальної комісії про зарахування вступника може бути 
скасоване Приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з 
боку вступника. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про 
зарахування до ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» за власним бажанням. Особам відрахованим з академії за власним 
бажанням повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня 
після подання заяви про відрахування.  






