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

На підставі Наказе МОН України № 70л від 07.04.2017 р. «Про 
ліцензування освітньої діяльності» внести наступні зміни: 

1. Таблицю 1 до Правил прийому доповнити такими строчками: 

Галузь знань 
Спеціальність 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

може повторювати 
назву спеціальності/ 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні те 

навчання 
зміни Вартіс 

нав 
ть одног 
чання, гр 

року 
н. * 

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

Код Назва Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня програма) 

може повторювати 
назву спеціальності/ 

Денна 
форма 

гавчанш 

Вечірня 
форма 

навчанш 

Заочна 
форма 

іавчанш 

Денна 
форма 

іавчанш 

Вечірня 
форма 

іавчанш 

Заочна 
форма 

іавчанш 

Денна 
форма 

завчанні 

Вечірня 
форма 

іавчанш 

Заочна 
форма 

іавчаннї 

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

05 
Соціальні та 
поведінкові 
науки 

052 Політологія Політологія 25 0 25 4р 5р 
денна, 
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 

052 Політологія Політологія 

1. Українська мова та 
література 

0,25 0,1 0,0 100 

052 Політологія Політологія 

2. Історія України 0,35 100 

052 Політологія Політологія 3. Географія 0,3 100 
052 Політологія Політологія 

3. Іноземна мова 
(англійська мова; 
німецька мова; 
французька мова) 

0,3 100 

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

052 Політологія Історія України 

4. У таблицях 1, 3, 4 та 5 замінити спеціалізації (освітні програми): 
1) за СВО «Бакалавр» спеціальності 208 «Агроінженерія» (повний термін 

навчання та скорочений термін навчання) спеціалізацію (освітню програму) 
«Агроінженерія» замінити на «Технології і засоби механізації 
сільськогосподарського виробництва»; 

2) за СВО «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту 
навколишнього середовища» спеціалізацію (освітню програму) «Технології 
захисту навколишнього середовища» замінити на «Технології збереження та 
відновлення сільськогосподарських територій»; 

3) за СВО «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізацію 
(освітню програму) «Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємств» 
замінити на «Економіка підприємства». 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії В. О. Осташова 


