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ПДАА – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації державної 
форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. 

Підготовка ЗВО освітнього ступеня «Магістр» денної

форми здійснюється за 19 спеціальностями, заочної – 15.

Підготовку ЗВО освітньо-наукового рівня «Доктор

філософії» за 7 спеціальностями на денній формі і за

2 – на заочній. В аспірантурі навчається 112 аспіранти.

Підготовка фахівців здійснюється на 6 факультетах, де

навчаються 6370 студентів, з яких: за денною формою –

3865. Загальна кількість кафедр – 32, у тому числі, кафедр

фахової підготовки – 15.

ПДАА здійснює підготовку фахівців з 11 галузей знань за денною і заочною формами
навчання. ЗВО освітнього ступеня «Бакалавр» денної форми навчаються за
19 спеціальностями, заочної – за 15.

До складу академії входять 7 коледжів, де навчаються 3535 студенти.



Навчальний процес забезпечують

344 викладачі, у тому числі 36 докторів наук,

професорів і 241 кандидатів наук, доцентів

(86,3% кадрів вищої кваліфікації, що

перевищує показник минулого року на 3,8 %).

Серед них – 10 академіків і 5 члени-

кореспонденти галузевих академій наук

України, 13 володарів почесних державних

звань, один лауреат Державної премії

України в галузі науки і техніки, один

лауреат Премії Президента України для

молодих учених.



ВІДПОВІДНО ДО НАЦІОНАЛЬНИХ РЕЙТИНГІВ 

АКАДЕМІЯ ПОСІДАЄ: 

 116 місце серед 200 вищих навчальних закладів – «ТОП-200

Україна»;

 5 місце серед 6 вищих навчальних закладів – рейтинг вищих

навчальних закладів Полтави і Полтавської області за даними

«Освіта.ua»;

 149 місце серед 200 вищих навчальних закладів – рейтинг вищих

навчальних закладів за показниками «Середній бал ЗНО на

контракт» «Освіта.ua»;

 131 місце серед 162 вищих навчальних закладів України за

показниками рейтингу університетів за даними наукометричної

бази даних SciVerse Scopus.

ДОСЯГНЕННЯ КОЛЕКТИВУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ:



ДОСЯГНЕННЯ КОЛЕКТИВУ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ:

Кількість отриманих охоронних документів, власником яких є ПДАА –17.

Кількість опублікованих наукових (навчальних) праць:

монографій всього – 18, (з них за кордоном – 3); навчальних посібників – 18;

підручників – 2.

Кількість публікацій (статей) всього – 506 одиниць (з них за кордоном –111).

Кількість публікацій (статей) опублікованих у міжнародній наукометричних

базах даних: Scopus – 14; Web of science – 15; Copernicus – 62.

Кількість опублікованих праць МОЛОДИМИ ВЧЕНИМИ:

монографій – 2; навчальних посібників – 4; публікацій – 138,

з них: у зарубіжних виданнях – 22.

Кількість проведених наукових заходів на базі академії, всього – 27 заходів,

з них: міжнародних – 6, всеукраїнських – 21.



ДОСЯГНДЕННЯ КОЛЕКТИВУ НА МІЖНАРОДНОМУ РІВНІ:

ПДАА має 37 міжнародних угод про співпрвцю.

У 2018 році функціонували ЕС програми академічної мобільності

(Erasmus+), в якому взяли участь 2 викладача.

138 студентів пройшли навчання в рамках проекту «Паралельний

європейський диплом», а 32 студенти отримали ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

диплом “БАКАЛАВР з менеджменту” в Академії WSB (Польща).

1 студент навчається у Universite de Strasbourg (Франція).

106 студентів взяли участь в закордонній ознайомчій практиці у

фермерських господарствах Німеччини, Польщі, США, Швейцарії,

Данії, Швеції, Норвегії Болгарії та ін.

12 викладачів взяли участь в закордонних стажуваннях у Польщі,

Франції, США.

80 студентів пройшли тижневий інтенсив-курс польської мови.

4 групи студентів філологів вивчають польську мову безкоштовно.

На базі ПДАА функціонує Польський центр та Мовний центр.



На платформі Scopus зареєстрований профіль Poltava State Agrarian Academy 

(Affilation ID – 60106554). На початок 2019 р. відображено 

72 публікації від 75 науковців (авторів) ПДАА. У загальній структурі статей:

- 28,7% - галузь економіки, менеджменту, фінансів; 

- 12,6% - комп'ютерні технології; соціальні науки; 

-10,3% – механізація; 

- 9,2 і 9,2% – агрономія, біологічні науки та соціальні науки; 



На платформі Web of science 

відображено 72 публікації науковців 

ПДАА.

На кінець 2018 р. спостерігається 

позитивна динаміка цитованості 

публікацій. 

119 – цитувань на публікації; 

h-index = 4

У жовтні 2018 року академія повторино

отримала доступ  до  Web of Sc i ence



ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ:
У ПДАА діяла спеціалізована вчена рада з захисту дисертацій на здобуття

наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальностями:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами.

№ Назва показника 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1. Захищено кандидатських дисертацій 18 13 11 8

– у спеціалізованій вченій раді ПДАА, усього 9 9 6 6

у тому числі: – працівниками ПДАА 2 5 3 4

– сторонніми працівниками 7 4 3 2

– у спеціалізованих вчених радах за межами 

ВНЗ

9 4 5 2

2. Захищено докторських дисертацій 3 1 1 1

3. Кількість захищених дисертацій у звітному 

періоді

21 14 12 9



Прикладне наукове дослідження - «Розробка оптимальних енергетичних систем з 
урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах 
Лісостепу України» (номер державної реєстрації НДР 0117U000397 від 10.02.2017)

Керівник НДР: доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович

Терміни виконання етапу: початок  01.01.2018, закінчення  31.12.2018

Обсяг коштів, виділених на виконання І етапу НДР: 223,1 тис. гривень.

Об’єкт дослідження: енергетичні системи різної складності в умовах Лісостепу

Предмет дослідження: відновлювальні джерела енергії, сонячна, вітрова, геотермальна та біоенергія.

Мета досліджень – розробка функціональних енергетичних систем різної складності на основі відновлюваних 

джерел енергії в умовах Лісостепу України. Для реалізації мети дослідження за першим етапом роботи передбачалося 

вирішення наступних завдань:

1. Моніторинг наявного рослинного ресурсу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України.

2. Аналітичні дослідження щодо взаємопов’язаних агропідприємств, спеціалізованих постачальників, структур, що 

функціонують у споріднених секторах і пов’язаних з ними інституцій у сфері відновлюваних джерел енергії.

3. Дослідження та визначення потенціалу відновлюваних джерел енергії рослинних решток сільськогосподарських та 

біомаси енергетичних рослин для підвищення енергетичного стану господарства.

4. Розробка науково-практичних рекомендацій виробництву, словнику та довіднику щодо відновлюваних джерел 

енергії.

5. Презентація отриманих результатів на наукових всеукраїнських та міжнародних  конференціях. 10
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Планові та фактичні показники грошових надходжень від науково-

технічних робіт і консультацій з питань науки, що виконувались за 

госпдоговорами вченими Полтавської державної аграрної академії 

за 2016 - 2019 рр. (тис. грн.)
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НАУКОВІ РОЗРОБКИ:
Випробування сортів озимої пшениці української, іноземної селекції та 

селекції ПДАА за адаптивними властивостями в умовах Лівобережного 

Лісостепу України та визначення ефективності застосування різних 

систем добрив (проф. Тищенко В.М., доц. Баташова М.Є.).

Переваги над аналогами: вперше проведений тест на врожайність, якість 

зерна, стійкість до хвороб європейських сортів озимої пшениці в умовах 

Полтавщини. Ефективність впровадження: на основі отриманих даних, 

можна надавати рекомендації щодо підбору сортів озимої пшениці для 

вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України.

Ведення первинного насінництва сортів сої в умовах господарства 

(доц. Білявська Л.Г., доц.Білявський Ю.В.)

Переваги над аналогами: розроблені сорти сої Адамос і Александрит є 

одним із основних засобів с/г виробництва, від генотипу якого значною 

мірою залежать реалізація біопотенціалу поля та ефективність 

агротехнічних заходів

Ефективність впровадження: отримання високого врожаю зерна (2,8-3,5 

т/га) з відповідною якістю (білку – 39-41%, олії – 21-25%) для 

подальшого отримання високоякісного насіння 
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НАУКОВІ РОЗРОБКИ:

Удосконалення регулювання паливоподачі в паливних насосах

високого тиску розподільчого типу (доц. Харак Р.М.,

доц. Біловод О.І., доц. Горбенко О.В., проф. Шейченко В.О.)

Переваги над аналогами: підвищення паливної економічності, особливо

на транспортних роботах.

Ефективність впровадження: запропонований регулятор забезпечує

зниження експлуатаційної витрати палива на 4,6...6% на дорозі з

перемінним профілем; підвищення інтенсивності розгонів із місця на

23%, а на ходу – в діапазоні 22...30,6 % при дворежимному.

Удосконалення технології утримання овець в умовах «ДПДГ імені

Декабриствів» ІС і АПВ НААН (проф. Шостя А.М., проф. Усенко С.О.)

Впровадження удосконаленої технології утримання овець забезпечує

таку продуктивність овець асканійської породи за показники

продуктивності: настриг чистої вовни від баранів-плідників – 10-12 кг,

вихід чистого волокна – 65 – 70%, з високими (130 кг і більше)

показниками живої маси, одержувати від 100 вівцематок при відлученні

не менше 100 ягнят, від ярок одержувати живу масу приплоду при

народження 4,5 к.г, при відлученні 28-32 кг, у 9-місячному віці 40-45 кг,

14-місячному віці 50-60 кг
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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З ЗАМОВНИКАМИ: 

1. Наукова лабораторія селекції озимої пшениці. Розробка нових

методів оптимізації селекційного процесу з використанням методів

математичного моделювання, сучасних комп’ютерних технологій та

створення нових сортів озимої пшениці для вирощування в умовах Лісостепу

та Степу України. Створено два сорти озимої пшениці та один спосіб

ідентифікації і добору генотипів озимої пшениці на ранніх етапах селекції;

отримано чотири охоронних документа.

2. Наукова лабораторія селекції зернобобових та круп’яних

культур. Розробка нових методів оптимізації селекційного процесу,

створення нових сортів гороху та проса для вирощування в умовах

Лісостепу та Степу України.

3. Наукова лабораторія селекції, насінництва та сортової

агротехніки сої. Створення нових високоврожайних сортів сої,

адаптованих до умов Лісостепу України різних напрямів використання.

Навчально-виробничий підрозділ із селекції та насінництва:

Замовники – фермерські та насіннєві господарства Полтавської, Миколаївської, Харківської областей,

Бельгійська організація «Центр агрономічних досліджень». Укладені договори про наукове співробітництво

щодо спільного виробництва сільськогосподарських культур; генетичного аналізу сортів пшениці, гороху.
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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З ЗАМОВНИКАМИ :

4. Науково-дослідна лабораторія кафедри анатомії та фізіології

тварин. Вивчення впливу розчину полтавського бішофіту на бактерійну

флору шкіри і вмісту органів травлення свійських тварин. Замовники –

фермерські господарства Рівненської, Полтавської областей; польська фірма

«Беллако». Укладені договори про наукове співробітництво.

5. Наукова лабораторія енергозбереження та відновлюваних

джерел енергії. Розробка, модернізація конструкції сонячних

колекторів з вакуумною трубкою з метою зменшення їх собівартості та

підвищення ефективності. Замовники – підприємства Полтавської,

Харківської областей. Укладені договори про наукове співробітництво.
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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З ЗАМОВНИКАМИ :

7. Сертифікована науково-навчальна лабораторія

агроекологічного моніторингу. Дослідження раціонального

використання ґрунтових ресурсів та відтворення родючості

ґрунтів; оцінка екологічного стану сільськогосподарських

ландшафтів Полтавської області. Замовники – підприємства

Полтавської області. Укладено договір про наукове

співробітництво з Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К.

Заболотного НАН України.

6. Сертифікована науково-дослідна лабораторія якості

зерна. Наукове обґрунтування впливу доз мінеральних добрив на

ріст і розвиток рослин, урожайність та якість зерна пшениці в

умовах лівобережного Лісостепу України. Замовники – фермерські

та насіннєві сільськогосподарські господарства Полтавської

області. Укладені договори про наукове співробітництво.

http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2219/4.jpg
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НАУКОВІ ПІДРОЗДІЛИ, ЇХ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, РОБОТА З 
ЗАМОВНИКАМИ :

Науково-дослідна частина. Напрям діяльності – отримання

конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів шляхом

провадження науково-технічної та інноваційної діяльності; забезпечення

органічного поєднання в діяльності академії освітньої, наукової та

інноваційної діяльності; формування сучасного наукового кадрового

потенціалу, здатного розробляти та впроваджувати інноваційні наукові

розробки; популяризація наукової діяльності серед студентської молоді,

сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної

діяльності; налагодження міжнародних зв'язків та провадження міжнародної

діяльності в галузі науки.

Відділ з питань інтелектуальної власності. Ведення організаційної роботи щодо інформаційного та

документального забезпечення патентної діяльності; консультування з питань складання, оформлення заявочних

матеріалів на видачу охоронних документів; ведення реєстру отриманих охоронних документів.

У 2018 році подано 17 заявок на видачу охоронних документів та отримано 17 патентів на корисні моделі.

Діють два наукових структурних підрозділи на громадських засадах з метою підтримки наукових досліджень 

викладачів, аспірантів, обдарованих студентів академії: Центр інтелектуальної власності та підтримки 

інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві та Науково-виробничий центр «Полтавський 

бішофіт».
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НАУКОВЕ ФАХОВЕ ВИДАННЯ

З 2018 року журнал індексується у наукометричній базі 

Index Copernicus.

Статтям присвоюються цифрові ідентифікатори doi. 

До бази Open Journal Systems внесено статті з 2012 року.

Розпочалася робота щодо отримання категорії «Б» для фахового 

видання у відповідності до вимог МОН. 

1) змінено вимоги щодо оформлення та порядку подання статей до 

друку з урахуванням вимог Наказу МОН від 15.01.2018 р. № 32 та 

наукометричної бази Index Copernicus;

2) внесено зміни у редакційну колегію згідно з вимогою наявності у 

вчених публікацій у наукометричних базах Scopus та/або Web of 

Science Core Collection;

3) Впроваджено анонімне експертне рецензування статей;

4) перевірка на антиплагіат у системі Strikeplagiarism польської 

компанії «Плагіат». 

Оновлено дизайн 

обкладинки 

журналу.
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НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ:

№ Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1. Опубліковано монографій (розділів в 

монографіях)

20 46 23 18

з них за кордоном 2 17 5 3

2. Опубліковано підручників і навчальних 

посібників
13 36 27 20

3. Кількість публікацій (статей) в Україні 691 391 440 395

Кількість публікацій за кордоном 40 110 81 111

4. Кількість публікацій у Scopus 8 18 12 14

5. Кількість публікацій у Web of science 3 9 9 15

6. Кількість публікацій у Copernicus 10 24 26 86



№ 

з/п
Факультет 

Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Агротехнологій та екології 2 3 5 7 8 4 3

2. Ветеринарної медицини 0 0 1 2 1 3 3

3. Економіки та менеджменту 9 1 5 11 29 10 7

4. Інженерно-технологічний 3 1 1 0 2 4 0

5. Обліку та фінансів 7 3 4 0 6 2 5

6. ТВППТ 1 2 0 0 0 0 0

Усього по академії 22 10 16 20 46 23 18

Кількість опублікованих монографій вченими ПДАА (в розрізі 

факультетів) за 2012-2018 роки



№ 

з/п
Факультет 

Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Агротехнологій та екології 14 9 7 0 8 9 1

2. Ветеринарної медицини 2 4 6 3 2 0 2

3. Економіки та менеджменту 5 4 4 1 12 5 6

4. Інженерно-технологічний 5 1 3 1 4 3 0

5. Обліку та фінансів 14 7 4 8 5 5 9

6. ТВППТ 0 5 1 0 4 3 0

Усього по академії 40 30 25 13 35 25 18

Кількість опублікованих навчальних посібників вченими ПДАА (в 

розрізі факультетів) за 2012-2018 роки



№ 

з/п
Факультет 

Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Агротехнологій та екології 0 0 0 0 0 0 0

2. Ветеринарної медицини 1 1 1 0 0 0 0

3. Економіки та менеджменту 1 1 1 0 0 0 2

4. Інженерно-технологічний 4 1 0 0 0 1 0

5. Обліку та фінансів 0 0 4 0 1 1 0

6. ТВППТ 0 0 0 0 0 0 0

Усього по академії 0 0 0 0 1 2 2

Кількість опублікованих підручників вченими ПДАА (в розрізі 

факультетів) за 2012-2018 роки



№ 

з/п
Факультет 

Роки

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1. Агротехнологій та екології 74 219 46 138 35 38 65

2. Ветеринарної медицини 66 114 90 51 66 91 52

3. Економіки та менеджменту 134 314 110 108 117 143 218

4. Інженерно-технологічний 125 120 65 130 57 45 46

5. Обліку та фінансів 113 310 121 220 95 95 90

6. ТВППТ 47 25 17 44 21 28 35

Усього по академії 559 1102 449 691 391 440 506

Кількість публікацій статей у фахових виданнях (вітчизняних та 

зарубіжних) вченими ПДАА (в розрізі факультетів) за 2012-2018 роки
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РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ:

№ Показники 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.

1. Опубліковано монографій 6 9 4 2

2. Опубліковано навчальних посібників 2 5 5 4

3. Кількість публікацій (статей) в Україні 141 114 126 138

4. Кількість публікацій за кордоном 23 36 29 22

5. Кількість публікацій у Scopus 1 6 4 3

6. Кількість публікацій у Web of science 0 0 2 4

7. Кількість публікацій у Copernicus 7 6 15 18

Рада молодих учених об’єднує 169 осіб, з них: 1 доктор наук, 42 кандидата наук, 

116 аспірантів, 2 докторанти, 8 учених без ступеня на 6 факультетах академії. 

Здобутки молодих науковців та студентів за 2015-2018 роки:



ПЕРЕМОГА В КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ НАУКОВИХ РОБІТ МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Наукова робота - «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних 

сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної 

економіки» (номер державної реєстрації НДР 0119U100028 від 10.01.2018)

Керівник НДР: кандидат економічних наук Яснолоб Ілона Олександрівна

Терміни виконання етапу: початок  01.01.2019, закінчення  31.12.2021

Обсяг коштів, виділених на виконання НДР: 1051,2 тис. гривень.

Об’єкт дослідження: Процес розвитку енергоефективних та енергонезалежних 

сільських територій для зміцнення конкурентоспроможності національної економіки та 

енергетичної безпеки держави. 

Предмет дослідження: Концептуальні засади забезпечення конкурентоспроможності 

аграрного сектора економіки та енергетичної безпеки держави.

Мета досліджень – полягає у розробці концепції розвитку енергоефективних і 

енергонезалежних сільських територій у напрямку зміцнення конкурентоспроможності 

національної економіки.
28



- участь у Всеукраїнському конкурсі студентських науково-

дослідних робіт – 41 учасник, з них, переможці – 12 осіб;

- у Всеукраїнської студентської олімпіади – 61 учасник, з них,

переможці – 6;

- публікація статей за участю студентів – 210, з них:

самостійно студентами – 49;

- одержання іменних академічних стипендій різних рівнів –

6 осіб.
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ :
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ:

№ Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р 2018 р.

1. Кількість проведених наукових заходів на базі 

ПДАА (семінарів, конференцій, симпозіумів) 31 27 28 27

з них: – всеукраїнських 20 18 18 21

– міжнародних, всього 11 9 10 6

2. Взято участь у виставках, всього 11 13 10 12

з них: – у національних 5 5 7 8

– у міжнародних 6 8 3 4

3. Кількість угод про науково-технічне 

співробітництво із зарубіжними ВНЗ, 

установами, організаціями

18 30 35 37



Факультет 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Агротехнологій та екології 5 4 4 6 6 4

Ветеринарної медицини 0 2 3 2 4 4

Економіки та менеджменту 2 5 4 5 7 7

Інженерно-технологічний 4 2 3 6 4 5

Обліку та фінансів 3 3 5 5 5 6

ТВППТ 1 3 1 3 2 1

Усього по академії 15 19 20 27 28 27

Кількість проведених міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференцій вченими ПДАА (в розрізі факультетів) за 2013-2018 роки
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