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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
Запрошує на навчання!
Факультет обліку та фінансів

Факультет агротехнологій
та екології
Професія агронома – престижна і перспективна, бо знаходиться в рейтингу
ТОП-спеціальностей
і користується попитом як у фермерських господарствах,
так і серед агропромхолдингів. Професія різностороння,
включає в себе не лише роботу лінійного
агронома, а й роботу з консультування,
поширення хімізації та насінництва, можливість працевлаштування експертами в
страхових та банківських структурах.
Декан факультету агротехнологій та
екології, к. с.-г. наук, доцент
М. М. Маренич

Відколи у суспільстві існують товарно-грошові відносини, є нагальна потреба у фахівцях,
котрі вміють правильно формувати, грамотно
рахувати та доцільно спрямовувати і використовувати грошові потоки.
Вірний вибір – це факультет Обліку та фінансів!
Декан факультету обліку та фінансів,
к.е.н., доцент Л. О. Дорогань-Писаренко

Факультет економіки та менеджменту

Якщо ви бажаєте бути конкурентоспроможним фахівцем, станьте студентом нашого
факультету!
Освітні послуги – якісні;
Спеціальності – актуальні;
Фахівці – конкурентоспроможні!
Це ваш правильний вибір!
Декан факультету економіки та менеджменту
к.е.н., доцент О. А. Галич

Інженерно-технологічний факультет

Сучасне агропромислове виробництво неможливе без потужної та,
зазвичай, дорогої, новітньої техніки, що повинна
справно працювати. Цю техніку мають обслуговувати висококваліфіковані кадри. Наш факультет,
вчить студентів бути не тільки саме такими висококваліфікованими спеціалістами, але і всебічно
освіченими людьми з широким світоглядом. Адже
недарма офіційний гімн нашого факультету містить саме такі слова: «… механік потрібен і вдома,
й на службі».
Декан інженерно-технологічного факультету,
к.т.н., професор І. А. Дудніков

Факультет технології виробництва
і переробки продукції тваринництва

Сьогодні на нашому факультеті здобувають вищу освіту понад 800
студентів очної і заочної форм навчання. Факультет створює всі необхідні умови для оволодіння
глибокими знаннями. Здобувши кваліфікацію
інженера-технолога з виробництва та переробки
продукції тваринництва, спеціаліст має широкі
можливості працевлаштування – на сільськогосподарських підприємствах, м’ясокомбінатах,
птахофабриках, молокозаводах, сирзаводах
тощо.
Декан факультету ТВППТ,
д. с.-г. наук, професор А. А. Поліщук

Факультет ветеринарної
медицини

Наш факультет готує лікарів ветеринарної
медицини, головним завданням яких є забезпечення благополуччя тваринництва щодо хвороб
тварин, риб, бджіл; охорона від хвороб, спільних
для тварин і людей; контроль якості сировини і
продуктів тваринництва.
Після отримання диплому бакалавра молодший лікар ветеринарної медицини може працювати за фахом у господарствах по відгодівлі тварин, на молокозаводах, м’ясокомбінатах, в державних та приватних лікарнях, митниці, а також
в інших установах та організаціях пов’язаних з
тваринами, сировиною та продукцією тваринного походження, їх транспортуванням, зберіганням та переробкою. Диплом магістра дає право
працювати, крім вище зазначеного, ще й у державних структурах, відкрити
приватну практику (клініка по лікуванню котів,
собак, птахів, екзотичних
тварин), а також за кордоном.
Декан факультету,
к. вет. н., доцент
С. Б. Передера
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Особливості вступної кампанії
Полтавської державної аграрної академії у 2016 році
На виконання статті 44 Закону України «Про вищу
освіту» наказом Міністерства освіти і науки України від
15 жовтня 2015 року № 1085 затверджені Умови прийому
на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016
році. На їх основі розроблено та затверджено 25 листопада
2015 року Правила прийому до Полтавської державної
аграрної академії у 2016 році (далі Правила).
Серед нововведень вступної кампанії 2016 року слід
зазначити наступне. Вперше Правила охоплюють ступінь
доктора філософії. В останній раз передбачено набір на
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.
Набір студентів до академії на всі ступені (бакалавр,
магістр, доктор філософії) та освітньо-кваліфікаційний
рівень спеціаліста буде здійснюватись за новим єдиним
Переліком галузей та спеціальностей, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 266. У зв’язку із зазначеним дещо розширено
перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на
навчання до Полтавської державної аграрної академії.
Відповідно до Правил рішення приймальної комісії
стосовно мінімального та максимального обсягу
державного замовлення для вступників для здобуття
вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного
спрямування)
за
профільними
спеціальностями
(спеціалізаціями) в межах, що не перевищує обсяг
державного замовлення попереднього року більше, ніж
на 25 відсотків, у межах ліцензійного обсягу кожної
спеціальності повинно бути прийняте не пізніше 15 червня.
У разі, якщо державне замовлення в попередньому році
становило не більше 8 осіб або не надавалось узагалі, то
максимальний обсяг державного замовлення може бути
встановлений у межах 10 осіб, але не більше ліцензованого
обсягу за спеціальностями. МОН до 1 червня затверджує
перелік профільних спеціальностей вищих навчальних
закладів, за якими може здійснюватись набір за державним
замовленням.
Скасовано цільовий прийом до вищих навчальних
закладів.
Як і у 2015 році вступники визначають власні
пріоритети у виборі вищого навчального закладу. Єдина
державна електронна база з питань освіти здійснює
розподіл вступників по вишам з урахуванням пріоритетів.
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Тільки в електронній формі подають заяви вступники за
ступенем бакалавра (магістра ветеринарного спрямування)
на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які
мають право на участь у конкурсі за результатами вступних
екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування
поза конкурсом). Вони можуть подати до п’ятнадцяти заяв
на п’ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за
державні кошти, та визначити їх пріоритетність. Подання
заяв в електронній формі на спеціальності (спеціалізації),
на яких не передбачається прийому за кошти державного
бюджету, не обмежується.
Конкурсний бал для вступу розраховується за
наступною формулою:
КБ = П1×К1 + П2×К2 + П3×К3+ А×К4 + БОУ×К5 +ОУ,
де КБ – конкурсний бал;
П1, П2, П3 – результати складання ЗНО за предметом 1,
за предметом 2, за предметом 3;
А – середній бал документа про повну загальну середню
освіту;
ОУ – бал за особливі успіхи (призерам IV етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових
предметів або бал за особливі успіхи призерам III
етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України, перелік секцій яких відповідає напрямам
підготовки під час вступу до академії для здобуття
ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування)
та/або бал за успішне закінчення підготовчих курсів
академії зі спеціальностей природничо-математичного
та інженерно-технічного спрямувань (спеціальності
«Агрономія», «Технологія виробництва та переробка
продукції тваринництва» та «Агроінженерія»).
При цьому К1+К2+К3+К4 +К5 = 1.
Коефіцієнти К1=0,25; К2=0,35; К3=0,25; К4=0,1; К5= 0,05.
Правилами передбачено, що у межах кожного
рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю
рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися
ґарантований обсяг (до 5 %) місць державного замовлення
для пільгових категорій вступників.
Заступник відповідального секретаря
приймальної комісії, доцент В. О. Осташова
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ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ
ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ!
Академія акредитована за ІV, найвищим, рівнем акредитації.
Сертифікат РД-ІV №1701316. Ліцензія АЕ №636408.
Ліцензований обсяг набору – 1720 осіб у рік, більшість студентів
навчається за державним замовленням.

Напрями підготовки, вартість навчання:
Спеціальність

Перелік предметів сертифікату
Українського центру оцінювання
якості освіти
(1, 2 – обов’язковий, 3 - на вибір)
мінімум 100 балів

Вартість навчання
Денна форма

Заочна
форма

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія або
Англійська мова

7950

3980

7950

3980

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Географія або
Біологія

7950

3980

7950

3980

7950

3980

Екологія

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або Математика або
Географія

7950

-

Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Історія України або Математика або
Хімія

7950

3980

Менеджмент

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або Географія або
Англійська мова

7950

3980

7950

3980

Агроінженерія

1. Українська мова та література
2. Математика
3. Історія України або Фізика або
Біологія

7950

3980

Ветеринарна медицина

1. Українська мова та література
2. Біологія
3. Хімія або Історія України або
Англійська мова

7950

-

Маркетинг

1. Українська мова та література
2. Історія України
3. Математика або Географія або
Біологія

7950

-

Економіка
Фінанси, банківська справа
та страхування
Облік і оподаткування
Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність
Агрономія

Публічне управління
та адміністрування

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Атестат (диплом), додаток до нього та їх ксерокопії.
4 фотокартки (розмір 3х4).
Паспорт (свідоцтво про народження) (1, 2, 11-та сторінки) – ксерокопії.
Приписне свідоцтво (для юнаків).
Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року.
Ідентифікаційний код (ксерокопія).
Документи, що підтверджують пільги.

аграрна академія моя
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Актуально

Важливі дати для вступу:
Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв та
документів
Завершення прийому заяв
та документів від осіб, які
мають право складати вступні
випробування або проходити
співбесіду, що проводить
Академія
Завершення прийому заяв та
документів від осіб, які не
складають вступних випробувань
Строки проведення вищим
навчальним закладом вступних
випробувань та співбесід
Термін оприлюднення
рейтингового списку вступників

Навчання без відриву
від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти

Денна форма навчання
11 липня 2016 року

15 серпня 2016 року

до 18.00
20 липня 2016 року

до 17.00
23 серпня 2016 року

до 18.00
27 липня 2016 року

до 17.00
31 серпня 2016 року

21 липня – 28 липня 2016 року

24 – 31 серпня 2016 року

перший – не пізніше 12 години
01 серпня 2016 року

перший – не пізніше 12 години
01 вересня 2016 року

Вибір вступниками місця
навчання відповідно до
зазначених пріоритетів

за державним замовленням –
до 18.00 години
05 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – до 10 серпня 2016 року

за державним замовленням –
до 17.00 години
05 вересня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
до 09 вересня 2016 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – не
пізніше 12.00 06 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних
осіб – після зарахування на
місця державного замовлення
відповідного напряму –
не пізніше 12 серпня 2016 року

за державним замовленням – не пізніше
12.00 12 вересня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб –
після зарахування на місця державного
замовлення відповідного напряму –
не пізніше 15 вересня 2016 року

Телефони для довідок:
 Приймальна комісія: корпус № 4, 1-й поверх, каб. 401 – 403, тел.: (05322) 2-29-94, (0532) 61-26-63;
 Підготовчі курси: гуртожиток № 1, 3-й поверх, каб. 325, тел.: (05322) 7-34-46;
 Факультет агротехнологій та екології: корпус № 1, 2-й поверх, каб. 54, тел.: (0532) 56-58-01;
 Факультет ветеринарної медицини: корпус № 1, 1-й поверх, каб. 27, тел.: (05322) 2-28-93;
 Факультет економіки та менеджменту: корпус № 4, 1-й поверх, каб. 465, телефони:
(05322) 2-29-71, (0532) 61-21-10, е-mail: fem@pdaa.edu.ua;
 Інженерно-технологічний факультет: корпус № 3, 3-й поверх, каб. 313, тел.: (05322) 2-29-81;
 Факультет обліку та фінансів: корпус факультету обліку та фінансів, 1-й поверх, каб. 4,
телефон: (0532) 50-24-79;
 Факультет технології виробництва і переробки продукції тваринництва: корпус № 4,
2-й поверх, каб. 422, тел.: (05322) 2-27-91;
 Інститут післядипломної освіти та дорадництва: корпус № 4, 1-й поверх, каб. 405, 413,
телефони: (05322) 2-26-21, (0532) 57-30-79;

Наша адреса: 36003, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3
Сайт: www.pdaa.edu.ua, https://vk.com/agrarka_pdaa
Аграрна академія моя, спецвипуск 2016 р.
Засновник і видавець – Полтавська державна аграрна академія
Головний і відповідальний редактор – Вікторія Лихопій
Літературний редактор – Вікторія Жукова
Верстка – Юлія Хрипко, Наталія Засельська
Друк – Олександр Лифар
Відповідальність за достовірність інформації, вміщеної в номері,
несе автор.
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