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ЗВІТ 

про роботу приймальної комісії в 2017 році 

 

Для проведення профорієнтаційної роботи та якісного набору 

вступників була створена приймальна комісія в кількості 15 осіб (наказ 

№ 198 від 12.12.2016 року зі змінами від 03.03.2017 р., наказ № 54), до складу 

якої ввійшли: ректор академії Аранчій В. І. – як голова приймальної комісії, 

перший проректор Костенко О. М. – як заступник голови приймальної 

комісії, Осташова В. О. – як відповідальний секретар приймальної комісії, 

декани та заступники деканів факультетів, представники профкому, студкому 

академії, директор Департаменту агропромислового розвитку Полтавської 

облдержадміністрації, директор Аграрного коледжу управління і права 

ПДАА. 

Правила прийому до ПДАА у 2017 році розроблені на підставі Умов 

прийому на навчання до вищих навчальних закладів України у 2017 році, 

затверджених наказом МОН України від 10.10.2016 р. № 1236, 

зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 23.11.2016 р. за 

№ 1515/29645, затверджені вченою радою Академії 15 грудня 2016 року, 

протокол №12.  

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) було 

внесено зміни до Правил прийому, протокол № 15 від 23.12.2016 р. 

На підставі Наказу МОН України № 1л від 6.01.2017 р. «Про 

ліцензування освітньої діяльності», та Наказу МОН України № 5л від 

20.01.2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності», Наказу МОН України 

№ 28л від 10.02.2017 р. «Про ліцензування освітньої діяльності» та Наказу 

МОН України № 36л від 24.02.2017 р. «Про ліцензування освітньої 

діяльності» було внесено зміни до Правил прийому, протокол № 21 від 

28.02.2017 р. 

На підставі Наказів МОН України № 43л від 10.03.2017 р. «Про 

ліцензування освітньої діяльності», № 62л від 31.03.2017 р. «Про 

ліцензування освітньої діяльності»  та листів МОН від 30.01.2017 р. № 1/9-34 



і від 24.02.2017 р. № 1/9-108 було внесено зміни до Правил прийому, 

протокол № 22 від 04.04.2017 р. 

На підставі Наказу МОН України № 70л від 07.04.2017 р. «Про 

ліцензування освітньої діяльності»  було внесено зміни до Правил прийому, 

протокол № 24 від 25.04.2017 р. 

На підставі наказу МОН України № 637 від 24.04.2017 р. «Про зміни лр 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року « 1236 

«Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2017 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 22 травня 2017 року за № 646/30514 було 

внесено зміни до Правил прийому, протокол № 26 від 09.06.2017 р. 

На підставі наказу МОН України № 945 від 30.06.2017 р. «Про 

затвердження Змін до Умов прийому на навчання до вищих навчальних 

закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і 

науки України від 13 жовтня 2016 року №1236, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 липня 2017 року за 

№ 813/30681 було внесено зміни до Правил прийому, протокол № 36 від 

07.07.2017 р. 

На підставі рішення вченої ради від 19.12.2017 року, протокол  № 8, 

було внесено зміни до Правил прийому до ПДАА в 2017 році. 

Приймальна комісія діє на підставі Положення «Про приймальну 

комісію Полтавської державної аграрної академії», схваленого вченою радою 

Академії, протокол №5 від 25.11.2015 року, введене в дію наказом ректора 

Полтавської державної аграрної академії від 07.12.2015 № 228, розроблене на 

підставі Примірного положення про приймальну комісію вищого 

навчального закладу, затвердженого наказом МОН України 15.10.2015 р. 

№1085 та змінами відповідно до наказу МОН України від 06.06.2016 р. 

№622, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 року 

за №860/28990. Положення «Про апеляційну комісію Полтавської державної 

аграрної академії» затверджене в установленому порядку, а саме: схвалено 

вченою радою Академії від 25.11.2015 р., протокол № 5. 

На останньому засіданні роботи приймальної комісії у 2016 році було 



затверджено план роботи на 2017 рік, який виконано у повному обсязі. 

З метою проведення профорієнтаційної роботи, прийому документів та 

оформлення особових справ вступників наказом ректора Академії від 

16.02.2017 р. № 36 було створено відбіркову комісію, до складу якої було 

внесено зміни згідно наказів ректора Академії від 29.05.2017 р. № 135 та від 

23.06.2017 р. № 155. В рамках профорієнтаційної роботи серед випускників 

шкіл Академія приймала участь у виставках, презентаціях навчальних 

закладів м. Полтави, проводила заходи в школах Полтавської області. Крім 

того інформація про ліцензійний набір студентів відображалася у засобах 

масової інформації. 

Згідно наказів по академії № 178 від 21.11.2016 року, № 38 від 

16.02.2017 р., № 250 від 31.10.2017 р., № 269 від 20.11.2017 р. – 

03.12.2016 року, 04.03.2017 року, 04.11.2017 року, 02.12.2017 року відповідно 

були проведені «Дні відкритих дверей», у яких взяли участь 223 особи з 

Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Черкаської, Харківської та 

інших областей. У даних заходах були представлені переважна більшість 

районів області (рис. 1 та табл. 1). 
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Рис. 1. Відвідування Днів відкритих дверей, 2008-2017 рр. 

 

До початку роботи приймальної комісії була поновлена наочна агітація 

з питань вступу до академії, обладнані приміщення, підготовлені робочі 



місця, постійно готувалися та замовлялися бланки необхідної документації, 

придбавалося необхідне канцелярське приладдя.  

Таблиця 1 

Кількість відвідувачів Дня відкритих дверей за напрямами підготовки / 

спеціальностями, 2008-2017 рр. 
Спеціальність 2008 2009 2010 

26.03. 
2011 

19.02. 
2011 

28.01. 
2012 

01.12. 
2012 

02.02. 
2013 

02.03. 
2013 

30.11. 
2013 

08.02. 
2014 

01.11. 
2014 

29.11. 
2014 

07.02. 
2015 

12.12. 
2015 

26.03. 
2016 

03.12. 
2016 

04.03. 
2017 

04.11. 
2017 

02.12. 
2017 

Філологія - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 0 4 
Економіка  15 33 12 1 3 27 17 18 14 12 17 5 4 12 7 17 3 8 7 6 
Політологія - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 
Облік і 
оподаткування 

41 28 3 19 4 21 5 11 18 6 10 7 3 5 4 4 5 5 2 0 

Фінанси БСС 29 28 14 9 3 13 15 11 9 12 13 5 2 3 6 4 4 2 3 1 
Менеджмент  25 25 11 1 9 20 13 12 4 12 11 2 2 24 10 2 8 6 6 3 
Маркетинг - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 3 1 2 
ПТБД - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 0 0 
Екологія - - 8 0 2 9 2 7 2 1 1 4 2 2 5 3 4 8 0 0 
Ін форм. сис. та 
технології 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 2 

Галузеве маш-ня - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 
Право - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 
Харчові 
технології 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 

Агрономія 21 18 12 9 16 33 27 18 15 30 18 5 8 15 19 16 12 39 10 4 
Захист і карантин 
рослин 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 

ТВППТ 49 23 8 5 13 18 13 11 7 14 10 4 8 13 13 9 11 18 4 2 
Агроінженерія 41 34 31 2 8 22 23 31 11 22 17 5 6 8 13 17 11 20 1 3 
Ветеринарна 
медицина 

22 13 14 8 5 18 27 27 12 21 15 14 9 29 34 21 12 21 7 5 

Вет. гігієна, 
санітарія і екс-за 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 

ПУА - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 
Всього 243 202 113 54 63 181 142 146 92 130 112 51 44 111 112 95 78 137 52 34 

 

Згідно з положенням «Про приймальну комісію Полтавської державної 

аграрної академії» та з метою організації та проведення вступних 

випробувань та співбесід при вступі для здобуття вищої освіти ступеня 

бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) при вступі до академії у 

2017 році було створено предметні екзаменаційні комісії та комісії для 

проведення співбесід (наказ ректора Академії від 30.01.2017 р. № 21) та 

внесено до них зміни (наказ ректора Академії від 29.05.2017 р. № 136).  

З метою проведення фахових вступних випробувань за ступенями 

вищої освіти «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання та з нормативним 

терміном на 2 (3) курс) та «Магістр» при вступі до Академії у 2017 році 

наказом ректора Академії № 35 від 16.02.2017 р. було створено фахові 

атестаційні комісії. 

Голови предметних та фахових атестаційних комісій за чотири місяці 

до проведення вступних випробувань та продовження ступеневої підготовки 

на навчання за ступенями вищої освіти «Бакалавр» та «Магістр» підготували 



програми та екзаменаційні завдання у вигляді тестів, розробили критерії 

оцінки знань вступників. Вступні випробування проходили у письмовій 

формі, що дало змогу вчасно перевірити роботи вступників, сформувати 

рейтингові списки та надати рекомендації до зарахування у строки, 

передбачені Правилами прийому.  

З метою вирішення спірних питань та розгляду апеляцій вступників 

наказом ректора Академії від 16.02.2017 р. № 34 та на підставі Положення 

про Апеляційну комісії Полтавської державної аграрної академії було 

створено апеляційну комісію. Про прозорість та справедливість процедури 

проведення вступних випробувань свідчить факт відсутності скарг та 

апеляцій від вступників. 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015, наказу МОН 

України № 166 від 19.02.2015 «Деякі питання оприлюднення інформації про 

діяльність вищих навчальних закладів» та Правил прийому, з метою 

забезпечення прозорої діяльності та відкритості вступної кампанії на веб-

сайті Академії https://www.pdaa.edu.ua/ оперативно висвітлювалася необхідна 

інформація про роботу приймальної комісії.  

Відповідно до Правил прийому наказом ректора від 29.05.2017 року 

№ 134 створено консультаційний центр з метою надання допомоги 

вступникам при поданні заяв в електронній формі. 

Ліцензований обсяг прийому студентів на період вступної кампанії 

2017 року за денною та заочною формами навчання за СВО «Бакалавр» 

складав 2250 осіб, за СВО «Магістр» – 1635 осіб. За рахунок бюджетного 

фінансування обсяг підготовки фахівців був встановлений наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.07.2017 р. № 1076 за 

СВО «Бакалавр» (зі скороченим терміном навчання) на рівні 110 осіб, та 

СВО «Магістр» – 173 осіб; з подальшими коригуваннями згідно наказу МОН 

України від 29.08.2017 року № 1229 за СВО «Бакалавр» (зі скороченим 

терміном навчання) – на рівні 164 осіб та СВО «Магістр» – 185 осіб, яке 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran22#n22


виконане на 100 відсотків. Згідно рішень конкурсної комісії МОН України 

від 04.09.2017 р. та 14.09.2017 року було додатково виділено місця 

державного замовлення для пільгових категорій вступників. В кінцевому 

підсумку місця державного замовлення для вступників 2017 року було 

отримано у кількості: 325 місць для вступників за СВО «Бакалавр» (магістр 

ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО (153 місць для денної, 28 місць 

для заочної форми навчання); 165 місць для вступників за СВО «Бакалавр» 

(зі скороченим терміном навчання) (153 місця для денної і 12 місць для 

заочної форми навчання); 186 місць для вступників за СВО «Магістр» 

(153 місця для денної і 33 місця для заочної форми навчання). 

У 2017 році діяла система розподілу місць державного замовлення за 

СВО «Бакалавр» (на базі ПЗСО), що мала адресний характер. Для її 

забезпечення приймальною комісією було розроблено та подано для 

затвердження в МОН України Пропозиції щодо максимальних обсягів 

державного замовлення, що формувалися на основі показників державного 

замовлення 2016 року. 

Прийом заяв та документів від вступників за СВО «Бакалавр» (магістр 

ветеринарного спрямування) на базі ПЗСО тривав з 12 до 27 липня 2017 р. 

включно. У поточному році від вступників надійшло 3386 заяв, що на 8,2 % 

менше, ніж у 2016 році (рис. 2).  

Слід зазначити, що найбільша кількість заяв надійшла від вступників за 

спеціальностями «Агрономія», «Ветеринарна медицина» та «Менеджмент» 

(491, 374 та 323 заяви відповідно).  

Вперше у 2017 році здійснювався набір вступників за сімома 

спеціальностями: 1) Філологія (германські мови та літератури (переклад 

включно)); 2) Політологія; 3) Право; 4) Інформаційні системи та технології; 

5) Галузеве машинобудування; 6) Харчові технології; 7) Захист і карантин 

рослин.  

На зазначені програми вступило 113 осіб (99 денної форми навчання та 

14 заочної). 
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1 035 Філологія  8 076 ПТБД 15 202 Захист і карантин рослин 

2 051 Економіка 9 081 Право 16 204 ТВППТ 
3 052 Політологія 10 101 Екологія 17 208 Агроінженерія 

4 071 Облік і оподаткування 11 126 ІСтаТ 18 211 Ветеринарна медицина 

5 072 ФБСС 12 133 ГМ 19 281 ПУА 

6 073 Менеджмент 13 181 ХТ   

7 075 Маркетинг 14 201 Агрономія   

Рис. 2. Кількість поданих заяв по спеціальностям за СВО «Бакалавр» 

(магістр ветеринарного спрямування), 2017 р. 

 

Відповідно до наказу МОН України № 189-л від 06.09.2017 р. було 

отримано 25 місць ліцензованого обсягу за спеціальністю 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» СВО «Магістр»; Наказом МОН України 

№ 183-л від 28.08.2017 р. було розширено ліцензовані обсяги до 250 місць за 

спеціальністю 201 «Агрономія» СВО «Магістр». 

Конкурс заяв на одне місце державного замовлення станом на 

01.08.2017 року склав 12,18 %. Конкурс заяв за спеціальностями подано у 

табл. 2. 



Таблиця 2 

Конкурс заяв на місце державного замовлення за спеціальностями, 2017 р. 

№ 
п/п 

Спеціальність Конкурс 

1 
035.04 Філологія (германські мови та літератури (переклад 
включно)) 

- 

2 051 Економіка - 
3 052 Політологія - 
4 071 Облік і оподаткування 72,5 
5 072 Фінанси, банківська справа та страхування 51,0 
6 073 Менеджмент 161,5 
7 075 Маркетинг 134,5 
8 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 
9 081 Право - 
10 101 Екологія 35,7 
11 126 Інформаційні системи та технології - 
12 133 Галузеве машинобудування 9,0 
13 181 Харчові технології 12,9 
14 201 Агрономія 8,2 
15 202 Захист і карантин рослин - 
16 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 4,0 
17 208 Агроінженерія 2,6 
18 211 Ветеринарна медицина 9,6 

19 281 Публічне управління та адміністрування - 

 Всього за спеціальностями по ВНЗ 14,2 

 

Інформація щодо рекомендацій до рахування за державним 

замовленням від 01.08.2017 року подана у табл. 3. 

Отже, по чотирьом з п'ятнадцяти спеціальностей (133 Галузеве 

машинобудування, 181 Харчові технології, 201 Агрономія, 

208 Агроінженерія) було отримано максимальні обсяги державного 

замовлення, що свідчить про високий рівень підготовки вступників до 

Академії. 

На перший курс за СВО «Бакалавр» (магістр медичного спрямування) 

на базі ПЗСО денної форми навчання зараховано всього 602 особи, з них за 

державним замовленням – 239 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб – 

363 особи. Серед зарахованих за державним замовленням – 12 осіб входили 

до квоти (діти-сироти). За рахунок надання додаткових місць для осіб з числа 

пільгових категорій станом на 19 вересня за державним замовленням 

зараховано 291 особу, за кошти фізичних або юридичних осіб – 311 осіб. Із 

загальної кількості зарахованих сільська молодь складає близько 83 %, за 



державним замовленням – близько 70 %. 

Таблиця 3 

Пропозиції, рекомендації та зарахування за державним  

замовленням за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) 

на базі ПЗСО, 2017 р., осіб 

№
 з

/п
 

Спеціальність 

Пропозиції 

академії по 

держзамовленню 

Рекомендовано до 

зарахування за 

держзамовлення 

Зараховано 

В
сь

о
го

 з них 

В
сь

о
го

 з них 

В
сь

о
го

 з них 

за
 

к
в
о
то

ю
 

за
 

к
в
о
то

ю
 

за
 

к
в
о
то

ю
 

1 035 Філологія  10 1 0 0 0 0 

2 051 Економіка 10 1 0 0 0 0 

3 071 Облік і оподаткування 13 1 2 1 2 1 

4 072 ФБСС 10 1 4 0 4 0 

5 073 Менеджмент 10 1 3 0 2 0 

6 075 Маркетинг 10 1 2 1 2 1 

7 076 ПТБД  10 1 0 0 0 0 

8 101 Екологія 13 1 9 1 7 1 

9 133 Галузеве машинобуд. 10 1 10 0 10 0 

10 181 Харчові технології 10 1 10 1 7 1 

11 201 Агрономія 62 6 62 1 60 1 

12 204 ТВППТ 62 6 55 2 45 2 

13 208 Агроінженерія 69 6 69 3 61 3 

14 211 Ветеринарна медицина  68 6 52 2 39 2 

15 281 ПУА 10 1 0 0 0 0 

 Всього 377 35 278 12 239 12 

 
 

Не дивлячись на те, що у 2017 році випускників шків у Полтавській 

області було на 15 % менше порівняно із 2015 роком, на навчання на 1 курс 

на базі ПЗСО до Академії у 2017 році було прийнято на 26,7 % осіб більше, 

ніж у 2015 році (табл. 4).  

За підсумками вступної кампанії за СВО «Бакалавр» (магістр 

ветеринарного спрямування) на базі ПЗСО денної форми навчання найбільше 

поповнилися лави студентів за спеціальністю «Агрономія» (111 осіб), 

«Агроінженерія» (70 осіб), «Ветеринарна медицина – (73 особи). Серед 

зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб лідирує 

спеціальність «Менеджмент» (34 особи), «Ветеринарна медицина» 



(33 особи), «Фінанси, банківська справа та страхування» (31 особа).  

Таблиця 4 

Динаміка чисельності випускників шкіл Полтавської області та 

зарахованих на навчання до ПДАА, 2015-2017 рр. 

Показник 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. у % до 

2015 р. 

Кількість випускників у Полтавській 

області, осіб 
8006 7044 6809 85,05 

Кількість зарахованих на навчання на 1 

курс на базі ПЗСО до ПДАА, осіб 
475 526 602 126,74 

 

В цілому за СВО «Бакалавр» (магістр ветеринарного спрямування) на 

1 курс на базі ПЗСО і МС денної та заочної форм навчання прийнято 842 

особи, що складає 46,9 % від ліцензованого обсягу.  

Контингент студентів по набору 2017 року на 1 курс заочної форми 

навчання за СВО «Бакалавр» на базі ПЗСО склав 62 особи (27 осіб за 

державним замовленням та 35 осіб за рахунок коштів фізичних і юридичних 

осіб). Серед спеціальностей при вступі на 1 курс заочної форми навчання на 

базі ПЗСО найбільшим попитом користувалася спеціальність 201 Агрономія 

(13 осіб), при вступі за скороченим терміном навчання – 071 Облік і 

оподаткування (55 осіб).  

Наказом ректора від 28.02.2017 року № 47 було введено в дію рішення 

вченої ради академії щодо організації та проведення Всеукраїнських олімпіад 

Полтавської державної аграрної академії для професійної орієнтації 

вступників на основі повної загальної середньої освіти з української мови і 

літератури, математики, біології та історії України. Олімпіади проходили у 

два тури – перший дистанційний та другий очний. Серед 15 переможців 

другого туру олімпіад 14 осіб вступили до академії, 13 з них на місця 

державного замовлення.  

Серед 45 випускників підготовчих курсів у 2017 році до академії 

вступило 29 осіб, з них за державним замовленням 11 осіб, отримали 

додаткові бали при вступі 5 осіб (рис. 3). 
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Рис. 3. Результати роботи курсів зі вступниками, 2017 р. 

 

Прийом на навчання за СВО «Бакалавр» (з нормативним терміном 

навчання на 2(3) курс та зі скороченим терміном навчання) склав 295 осіб на 

денну форму навчання (на 16,9 % менше, ніж у 2016 році) та 277 осіб на 

заочну форму навчання (на 22,6 % менше, ніж у 2016 році) (табл. 5).  

Таблиця 5 

Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі 

скороченим терміном навчання) до ПДАА, 2016-2017 рр. 

Показник 
2016 р. 2017 р. 2017 р. у % до 2016 р. 

денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н. денна ф.н. заочна ф.н. 

Кількість 

зарахованих, осіб 
355 358 295 277 83,1 77,4 

у т. ч.:  

за державним 

замовленням 

154 13 153 12 99,4 92,3 

за контрактом 201 345 142 265 70,6 76,8 

 

У 2017 році з коледжів, які входять до структури ПДАА, було прийнято 

218 осіб на денну і 174 особи на заочну форму навчання (табл. 6). 



Таблиця 6 

Результати зарахування за СВО «Бакалавр» (на 2(3) курс та зі 

скороченим терміном навчання) випускників коледжів, що входять до 

структури ПДАА, 2017 р., осіб 

Технікуми і коледжі ПДАА 

Зараховано до ПДАА на СВО «Бакалавр» 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

всього 
в т.ч. на 

бюджет 
всього 

в т.ч. на 

бюджет 

Аграрно-економічний коледж 60 26 53 3 

Хорольський 

агропромисловий коледж 

55 13 34 2 

Коледж управління, 

економіки і права 

43 15 41 0 

Лубенський фінансово-

економічний коледж 

20 2 30 0 

Хомутецький ветеринарно-

технологічний коледж 

25 13 9 0 

Березоворудський аграрний 

коледж 

14 9 7 0 

Лохвицький механіко-

технологічний коледж 

1 0 5 0 

Всього 218 78 179 5 

 

Отже, найбільша кількість осіб серед випускників Аграрно-

економічного коледжу ПДАА стала студентами Академії (113 осіб), 

найменша – Лохвицького технологічного технікуму (6 осіб).  

Результати прийому вступників до академії за СВО «Магістр» 

представлені у табл. 9. 

Таблиця 9 

Результати прийому за СВО «Магістр»  

(в т.ч. ОКР «Спеціаліст» у 2016 р.), 2016-2017 рр. 

Показники 

2016 р. 2017 р. 2017 р. до 2016 р. 

денна 

ф.н. 

заочна 

ф.н. 

денна 

ф.н. 

заочна 

ф.н. 

денна 

ф.н. 

заочна 

ф.н. 

Зараховано всього, осіб 585 690 560 573 95,7 83,0 

з них: бюджет 260 63 153 33 58,5 52,4 

контракт 325 627 407 540 125,5 86,1 

 

Отже, за СВО «Магістр» зараховано 560 осіб на денну форму навчання, 

що на 4,3 % менше, ніж у 2016 році (з них 153 особи – за державним 

замовленням та 407 осіб – за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб).  



На заочну форму навчання за СВО «Магістр» зараховано 573 особи 

(33 особи - за державним замовленням та 540 осіб - за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб), що на 17 % менше, ніж у 2016 році. 

Основними напрямами удосконалення якісних та кількісних показників 

набору до академії ми вбачаємо у здійсненні постійного моніторингу потреб 

ринку праці, аналізі роботи вишів-конкурентів, перейманні передового 

досвіду в контексті підвищення іміджу академії. 

Відповідальний секретар приймальної комісії * В . О. Осташова 

с/ 
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