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Полтавська державна аграрна академія 



Факультети 
ПДАА 

Агротехнологій 

та екології 

Інженерно 
технологічний 

Ветеринарної 
медицини 

Економіки та 
менеджменту 

Обліку та 
фінансів 

Технології 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва 

Центр 
міжнародної 

освіти 



Студенти навчаються за ступеневою системою 
підготовки «бакалавр – магістр» за 

спеціальностями: 

Агроінженерія  

Агрономія  

Біотехнології та біоінженерія 

Ветеринарна медицина 

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

Галузеве машинобудування 

Захист і карантин рослин 



Студенти навчаються за ступеневою системою 
підготовки «бакалавр – магістр» за 

спеціальностями: 

Екологія 

Економіка 

Міжнародні економічні відносини 

Інформаційні системи та технології 

Маркетинг 

Менеджемент 

Облік і оподаткування  



Студенти навчаються за ступеневою системою 
підготовки «бакалавр – магістр» за 

спеціальностями: 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

Політологія 

Право 

Публічне управління та адміністрування 

Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

Філологія 

Фінанси, банківська справа та страхування 

Харчові технології 



Факультет агротехнологій та екології 





Кафедра біотехнології та хімії 



На кафедрі працюють: 4 доктори наук та 4 

кандидати хімічних наук. 
 



Лабораторне заняття для здобувачів вищої 
освіти спеціальності 201 «Агрономія» 





На кафедрі створений науковий гурток 
«Біосфера» 



Під час проведення лабораторних занять 



Під час проведення лабораторних занять 







Біотехнології 

Хімія 

Біохімічна 

технологія 

Біохімія 

Механічна 

технологія 

Біоінженерія 

Хімічна 

технологія 

Електроніка 

Генетика 

Харчова 
промисловість 

Мікробіологія 











СИСТЕМНИЙ БІОТЕХНОЛОГ 

• Спеціаліст по заміщенню існуючих небіотехнологічних 
рішень в різних галузях новими продуктами галузі 
біотехнологій (наприклад, біопаливо замість дизельного 
палива, будівельні біоматеріали замість цементу і бетону та 
ін.). 

АРХІТЕКТОР ЖИВИХ СИСТЕМ 

• Спеціаліст з планування, проектування і створення 
технологій замкнутого циклу за участю генетично 
модифікованих організмів, в тому числі мікроорганізмів 
(наприклад, біореактори, системи виробництва їжі в міських 
умовах та ін.) 



УРБАНІСТ-ЕКОЛОГ 

• Проектувальник нових міст на основі екологічних 
біотехнологій, який спеціалізується в галузях 
будівництва, енергетики та контролю забруднення 
середовища. 

ГМО-АГРОНОМ 

• Спеціаліст по використанню генно-модифікованих 
продуктів в сільському господарстві; займається 
впровадженням біотехнологічних досягнень і 
отриманням продуктів з заданими властивостями. 



СІТІ-ФЕРМЕР 

• Спеціаліст по упорядкуванню і обслуговуванню 
агропромислових господарств (в тому числі 
вирощування продуктів харчування) на дахах і стінах 
хмарочосів великих міст. 

БІОФАРМАКОЛОГ 

• Спеціаліст з проектування нових біопрепаратів з 
заданими властивостями або по заміні штучно 
синтезованих препаратів на біопрепарати. 

 





Білоцерківська 

агропромислова група  

Полтавська обл., 
Великобагачанський 

район, село 
Білоцерківка, ВУЛ. 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 
будинок 28 

Астарта-Київ (Біогаз) 

м. Київ, вул. 

Ярославська, 58. 

Глобинський 

маслозавод 

Полтавська обл., 
Глобинський р-н, м. 
Глобине, вул. 

Гагаріна, 3 



Можливості працевлаштування 

Лубенський молочний 

завод 

Полтавська обл. м. 
Лубни вул.  

Індустріальна, 2 

Перша приватна 
броварня 

м. Львів, вул. 

Вашингтона, 10 

Пирятинський сирзавод 

Полтавська область, 
Пирятинський район, місто 

Пирятин, вулиця Сумська, 

будинок 1 



Можливості працевлаштування 

Полтавпиво 

Полтавська обл., місто 

Полтава, Шевченківський 

район, 
ВУЛ.ЄВРОПЕЙСЬКА, 
будинок 160 

Укрспирт 

м. Бровари, Київська 

область, вул. Гагаріна, 

16 

ТОВ «Завод біодобрив 

«ТРИВКО» 

Дніпропетровська обл., 
місто Дніпро, Центральний 

район, ВУЛИЦЯ НАДІЇ 
АЛЕКСЄЄНКО, будинок 63 




