
 
  

Прийом на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра 

за спеціальностями: 

Перелік вимог до конкурсного 

відбору вступників 
(сертифікат Українського центру 

оцінювання якості освіти 

2017, 2018, 2019 років) 

Вартість одного 

року навчання* 

денна  

форма 

заочна 

форма Код Спеціальності 

201 Агрономія 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

101 Екологія 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

193 Геодезія та землеустрій 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

203 Садівництво та виноградарство 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

206 Садово - паркове господарство 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

202 Захист і карантин рослин 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

204 
Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

1) середній бал диплома 
8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

211 Ветеринарна медицина 
лише денна форма навчання 

1) середній бал диплома 
8950 ---- 

2) фахове вступне випробування 

208 Агроінженерія 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

141 
Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка 

1) середній бал диплома 
8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

015 Професійна освіта. (Технологія виробництва 

і переробки продуктів сільського господарства) 

1) середній бал диплома 
8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

275 Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті) 

1) середній бал диплома 
8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

274 Автомобільний транспорт 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

073 Менеджмент 
1) ЗНО з української мови і 

літератури 8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

071 Облік і оподаткування 
1) ЗНО з української мови і 

літератури 8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

051 Економіка 
1) ЗНО з української мови і 

літератури 8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

072 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

1) ЗНО з української мови і 
літератури 8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

281 Публічне управління та адміністрування 
1) середній бал диплома 

8950 5950 
2) фахове вступне випробування 

076 
Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність 

1) ЗНО з української мови і 
літератури 8950 5950 

2) фахове вступне випробування 

 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

у 2019 році запрошує на денну та дистанційну (заочну) форми навчання 

для здобуття ступеня бакалавра 
на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

 

за державним замовленням та за кошти фізичних (юридичних) осіб 



 

*Вартість навчання може змінюватися 

**Для спеціальностей: 051 «Економіка»; 071 «Облік і оподаткування»; 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»; 073 «Менеджмент» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі: 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали: 

- документа, що посвідчує особу; 

- військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених 

законодавством); 

- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний 

рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

- копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для спеціальності 051 «Економіка» 

та спеціальностей галузі знань 07 «Управління та адміністрування»); 

- чотири кольорові фотокартки розміром 3х4см. 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі – 100 балів. 

Мінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі на спеціальність 281 

«Публічне управління та адміністрування» – 130 балів. 

Університет проводить навчання для здобуття ступеня магістра на основі ОС 

«Бакалавр» (ОКР «Спеціаліст») за всіма вище зазначеними спеціальностями. 

Особи, які здобули базову або повну вищу освіту і студенти, які не менше одного року 

здобувають ступінь бакалавра та виконують у повному обсязі навчальний план для здобуття 

ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю), мають можливість отримати 

додаткову освіту за скороченим терміном навчання. 

Студенти можуть здобути військове звання офіцера запасу, та проходити стажування за 

кордоном в провідних аграрних господарствах країн світу. 
 

 

 

Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів, співбесід 

та зарахування на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра на основі ОКР «Молодший спеціаліст» 

Денна та дистанційна 
(заочна) 

форми навчання 

Реєстрація вступників для складання зовнішнього незалежного 

оцінювання з української мови і літератури** 
з 05 лютого по 25 березня 

Складання зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і 

літератури** 
23 травня 

Прийом заяв та документів з 10 липня 

Закінчення прийому заяв та документів 22 липня о 1800 год. 

Строки проведення фахових вступних випробувань 23 - 30 липня 

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування (за 

державним замовленням) 
31 липня 

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до 

зарахування (за державним замовленням) 
до 08 серпня 

Зарахування за результатами фахових вступних випробувань (за 

державним замовленням) 
09 серпня 

Оприлюднення списку рекомендованих вступників за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб 
09 серпня 

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації, до 

зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб 
до 13 серпня 

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб 14 серпня 
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 Тел. приймальної комісії: (03849) 68-3-50; (03849) 7-48-65 

                                 +38 (067) 140 05 78; +38 (097) 726 44 67 

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


