
Затверджу 
ої державної 

офесор 
І^Вт І. Аранчій 

^^агібно рйїіенням Вченої ради 
^ Полтавської державної аграрної 
академії від 23.12.2016 року, 
протокол № 15 

Зміни до Правил прийому 
до Полтавської державної 

аграрної академії 
в 2017 році 

Полтава - 2016 



Зміни до Правил прийому 
до Полтавської державної аграрної академії в 2017 році 

На підставі Наказу МОН України № 1511л від 16.12.2016 р. «Про 
ліцензування освітньої діяльності», виданого на підставі рішення Ліцензійної 
комісії від 14.12.2016 р. (протокол № 20/1) та Наказу МОН України № 1515л від 
27.12.2016 р. «Про ліцензування освітньої діяльності», виданого на підставі 
рішення Ліцензійної комісії від 23.12.2016 р. (протокол №32/1), внести наступні 
зміни: 

1. Таблицю 1 до Правил прийому доповнити такими строчками: 

Галузь знань 
Спеціальність 

(напрям підготовки) 
Спеціалізація 

(освітня програма) 
може повторювати 
назву спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 
Вартість одного року 

навчання, грн. * 
Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

Код Назва Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

може повторювати 
назву спеціальності/ 

Денна 
форма 

навчанні 

Вечірня 
форма 

завчанш 

Заочна 
форма 

завчанш 

Денна 
форма 

завчанні 

Вечірня 
форма 

завчанш 

Заочна 
форма 

завчанш 

Денна 
форма 

навчанні 

Вечірня 
форма 

завчанш 

Заочна 
форма 

завчанні 

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве 
машинобудування 

Інжс 
Машини та обладнання 
сільськогосподарського 
виробництва 

нерно-тс 

80 

хнологі* 

0 

ший 

10 4р 5р 7950.0 3980.0 денна, 
заочна 

18 Виробництво 
та технології 

188 Харчові технології 

Технології виробництва і пере 

Харчові технології | 40 

юбки продукції тваринництва 

0 | 10 | 4р | 5Р 7950.0 3980.0 денна, І 
заочна | 

2. Таблицю 5 до Правил прийому доповнити такими строчками: 

Спеціальності ОС бакалавра 
(магістра медичного та 
ветеринарно-медичного 

спрямувань) 
Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 

іспитів, творчих 
конкурсів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату про 

повну 
загальну 

освіту 

Вага бала 
за успішне 
закінчення 

підготовчих 
курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або для 
зарахування на 

навчання за квотою Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

/може повторювати 
назву спеціальності/ 

Перелік конкурсних 
предметів (вступних 

іспитів, творчих 
конкурсів) 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату про 

повну 
загальну 

освіту 

Вага бала 
за успішне 
закінчення 

підготовчих 
курсів цього 

ВНЗ 

Мінімальна 
кількість балів для 
допуску до участі в 

конкурсі або для 
зарахування на 

навчання за квотою 
Інженерно-технологічний 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машини та 
обладнання 

сільськогосподарсь 
кого виробництва 

1. Українська мова та 
література 

0,25 ОД 0.05 100 133 Галузеве 
машинобудування 

Машини та 
обладнання 

сільськогосподарсь 
кого виробництва 

2. Математика 0,35 100 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машини та 
обладнання 

сільськогосподарсь 
кого виробництва 3. Історія України 0,25 100 

133 Галузеве 
машинобудування 

Машини та 
обладнання 

сільськогосподарсь 
кого виробництва 

3. Біологія 0,25 100 
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

181 Харчові 
технології 

Харчові технології 1. Українська мова та 
література 

0,25 0,1 0.05 100 181 Харчові 
технології 

Харчові технології 

2. Біологія 0,35 100 

181 Харчові 
технології 

Харчові технології 

3. Математика 0,25 100 

181 Харчові 
технології 

Харчові технології 

3. Історія України 0,25 100 

3. Додаток 4 до Правил прийому доповнити такими строчками: 
Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності 

13 Механічна 
інженерія 

133 Галузеве машинобудування 

18 Виробництво та 
технології 

181 Харчові технології 

4. Додаток 5 до Правил прийому доповнити такими строчками: 
Спеціальності Напрями підготовки Предмети 

133 Галузеве 
машинобудування 

— Математика 

181 Харчові технології - Біологія 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

\ 

В. О. Осташова 


