
 
  

Прийом на навчання для здобуття ступеня 
магістра 

за спеціальностями (освітньо-професійними програмами): 

Перелік вступних іспитів та 
вимог до конкурсного відбору 

вступників 
(сертифікат Українського центру 

оцінювання якості освіти 2020 року) 

Вартість одного 
року навчання* 

заочна форма 
Код Спеціальності (ОПП) 

201 Агрономія 
1) середній бал диплома 

12500 2) вступний іспит з іноземної мови 
3) фахове вступне випробування 

101 Екологія 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

193 Геодезія та землеустрій 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

203 Садівництво та виноградарство 
1) середній бал диплома 

12500 2) вступний іспит з іноземної мови 
3) фахове вступне випробування 

206 Садово - паркове господарство 
1) середній бал диплома 

12500 2) вступний іспит з іноземної мови 
3) фахове вступне випробування 

208 Агроінженерія 
1) середній бал диплома 

12500 2) вступний іспит з іноземної мови 
3) фахове вступне випробування 

015 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка 
сільськогосподарської продукції та харчові технології) 

1) середній бал диплома 
12500 2) вступний іспит з іноземної мови 

3) фахове вступне випробування 

275 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті) 

1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 
12500 2) середній бал диплома 

3) фахове вступне випробування 

073 Менеджмент 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

071 Облік і оподаткування 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

051 Економіка 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

281 Публічне управління та адміністрування 
1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 

12500 2) середній бал диплома 
3) фахове вступне випробування 

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність 

1) єдиний вступний іспит з іноземної мови 
12500 2) середній бал диплома 

3) фахове вступне випробування 

 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

у 2020 році запрошує на заочну (дистанційну) форму навчання 
для здобуття ступеня магістра 

на основі ОС «Бакалавр» (ОКР «Спеціаліст») 
 

за кошти фізичних (юридичних) осіб 



 
 
 
 

 
* Вартість навчання може змінюватися. 
 

 

 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі: 

Необхідні документи: 

- копія документа, що посвідчує особу (якщо ID картка - копія реєстраційної форми); 

- копія ідентифікаційного коду; 

- копія військово-облікового документа (приписного свідоцтва); 

- оригінал та копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь 

(освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка; 

- оригінал та копія сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання; 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Строки прийому заяв та документів для вступників, які вступають на 
основі результатів ЄВІ з іноземної мови 

та спеціальностей галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» та 
20 «Аграрні науки та продовольство» 

у 2 турі конкурсного відбору для здобуття ступеня магістра 
лише за кошти фізичних (юридичних) осіб 

Заочна 
(дистанційна) 

форма навчання 

Спеціальна сесія ЄВІ з іноземної мови 19 вересня 

Прийом заяв та документів 5 – 8 жовтня 

Строки проведення вступних випробувань 9 – 13 жовтня 

Оприлюднення списків вступників  14 жовтня 

Виконання вимог вступниками  до 16 жовтня 

Зарахування вступників за кошти фізичних (юридичних) осіб 17 жовтня 

 

 32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка 13 
 Тел. приймальної комісії: (03849) 7-48-65; (067) 140 05 78; (097) 726 44 67 

e-mail: vstup@pdatu.edu.ua                   www.pdatu.edu.ua 
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