
Додаток до Правил Прийому до ДВНЗ ПДАБА у 2021 році 

Друга вища освіта 

Друга вища освіта - це освіта, що здобувається на другому рівні вищої 
освіти як спеціалізоване навчання та вдосконалення професійної підготовки 
особи шляхом поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь 
і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше 
освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) та практичного досвіду з 
присудженням освітнього ступеня магістр. 

ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури 
приймає на навчання осіб, які вже мають освіту за ступенем бакалавра або 
магістра, чи успішно навчаються в Академії не менше одного року за ступенем 
бакалавра. 

Абітурієнт має можливість поступити до Академії на будь-яку 
спеціальність за якою здійснюється навчання за освітнім ступенем бакалавра або 
магістра. 

Форма навчання - очна (денна) або заочна (без відриву від виробництва) та 
вечірня для спеціальностей «Архітектура та містобудування» та економічного 
напрямку. 

Існує декілька варіантів опанування нового рівня вищої освіти, або нової 
спеціальності. 

Якщо Ви маєте диплом бакалавра та відчуваєте потребу у більш 
ґрунтовному вивченні базових дисциплін потрібної Вам спеціальності, у Вас є 
можливість поступити на навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра 
за скороченим терміном підготовки фахівця, Ви повинні скласти - фахове 
випробування на бакалавра. 

Термін навчання (курс, на який здійснюється зарахування на навчання за 
ступенем бакалавра (окрім першого), визначається за переліком та обсягом 
(кількістю кредитів) дисциплін, що Вами вже опановано відповідно до обраної 
Вами нової спеціальності. 

Прийом заяв з 1 липня 2021 року до 18-00 23 липня 2021 року. 
Іспит за фахом складається за розкладом вступних іспитів приймальної 

комісії ПДАБА у термін з 24 по 28 липня 2021 року. 
Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра 

державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити 
навчання за відповідною спеціальністю магістра. 

Якщо Ви не менше одного року здобуваєте ступінь бакалавра та виконуєте 
у повному обсязі навчальний план і бажаєте здобути ступень бакалавра за іншою 
спеціальністю - у Вас є можливість поступити до нас на навчання для отримання 
освітнього ступеня бакалавра на другий курс за іншою формою навчання (в межах 
вакантних місць ліцензованого обсягу) за умови успішного проходження 
вступного випробування. 

Вступне випробування проводиться у вигляді тестування за фахом. 

https://nuft.edu.ua/vstupnyku/nashi-specialnosti/


 
Прийом заяв з 1 липня 2021 року до 18-00 23 липня 2021 року. 
Вступне випробування складається за розкладом вступних іспитів 

приймальної комісії ПДАБА у термін з 24 по 28 липня 2021 року. 
Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом бакалавра 

державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації і можете продовжити 
навчання за відповідною спеціальністю магістра. 

Якщо Ви маєте диплом спеціаліста або магістра та бажаєте отримати другу 
(або третю) вищу освіту за магістерською програмою, за якими ДВНЗ ПДАБА 
здійснює підготовку фахівців виключно за кошти фізичних або юридичних 
осіб - Ви вступаєте на навчання на магістра на основі відповідного диплома і 
спочатку маєте скласти додаткове вступне випробування з фаху, на якому 
перевіряється та підтверджується відповідність Ваших знань кваліфікаційним 
вимогам обраної спеціальності, а потім маєте складати звичайні вступні 
випробування: 

- фахове випробування та випробування з іноземної мови. 
Строки прийому документів: 
Перша сесія: з22 червня 2021 року до 18-00 22 липня 2021 року. 
Друга сесія: з 15 вересня 2021 року до 13 жовтня 2021 року. 
Третя сесія: з 27 жовтня 2021 року до 24 листопада 2021 року. 
Іспит за фахом та з іноземної мови першої сесії складається за розкладом 

вступних іспитів приймальної комісії ПДАБА у термін з 22 по 31 липня 2021 року. 
Розклад іспитів другої та третьої сесій буде оприлюднено додатково. 
Після успішного закінчення навчання Ви отримаєте диплом магістра 

державного зразка з присвоєнням відповідної кваліфікації. 


