
      

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  
оголошує набір на навчання для здобуття  

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТРА  (денної та заочної форм здобуття освіти)   
на основі освітнього ступеня бакалавра або магістра  

(освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста),  
терміном навчання 1 рік 4 місяці 

(для вступників, які вступають на умовах «перехресного вступу»  
термін навчання 1 рік 10 місяців) 

Строки прийому заяв і документів на денну та заочну форм здобуття освіти на 
спеціальності освітнього ступеня магістр: 

 

Реєстрація для складання магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) 
розпочинається 27 ЧЕРВНЯ 2022 року та закінчується о 18.00 годині 18 ЛИПНЯ 2022 
року (при вступі на спеціальності 051 «Економіка», 053 «Психологія» та 
073 «Менеджмент»). 

Прийом заяв та документів, від вступників, які користуються спеціальними умовами 
вступу (вступають на основі індивідуальної усної співбесіди), розпочинається                        
16 СЕРПНЯ 2022 року і закінчується 23 СЕРПНЯ 2022 року. 

Основна сесія МТНК відбудеться в період з 10 СЕРПНЯ до 17 СЕРПНЯ 2022 року 
(додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання 
якості освіти, з 07 вересня до 10 вересня 2022 року). 

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників (які склали МТНК у 2022 році), 
завантаження необхідних документів з 01 СЕРПНЯ 2022 року. 

Прийом документів з 16 СЕРПНЯ до 15 ВЕРЕСНЯ 2022 року.  
Терміни проведення вступних випробувань з 16 ВЕРЕСНЯ до 19 ВЕРЕСНЯ 2022 

року. 
 

Вступники на основі освітнього ступеня бакалавра за денною та заочною формами здобуття 
освіти (крім осіб, які мають право на вступ за індивідуальною усною співбесідою та/або 
наявності розбіжностей у реєстраційних документах, неможливості зареєструвати 
електронний кабінет, тощо), подають заяви в електронній формі. Вступники, які вступають на 
основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, подають документи в 
паперовій формі. 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 
 документа (одного з документів), що посвідчує особу та громадянство; 
 військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або 

тимчасового посвідчення, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних 
дільниць); 
 документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-

кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 
 мотиваційний лист; 
 документів, які підтверджують право вступника на зарахування за результатами 

індивідуальної усної співбесіди. 
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає копії вищезазначених документів, 

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см та папку на зав’язках.  
 
Адреса: вул. І.Франка, 24, каб. 3а, м. Дрогобич 
тел. (0244)2-28-17,                      
моб.тел: +38(098)77-51-483 
e-mail: pk-ddpu@ukr.net          
cайт: http://pk.dspu.edu.ua   

Приймальна комісія 
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