
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

ПРОТОКОЛ 
засідання приймальної комісії 

«05» лютого 2019 р. Полтава №1 

Голова - Аранчій В. І. 
Секретар - Келемеш А. О. 
Присутні: Галич О. А., Дудніков І. А., Дорогань-Писаренко Л. О., 

Кулинич С. М., Ляшенко В. В., Поліщук А. А., Козаченко О. М., 
Матюха В. В., Голос А. Е., Лихопій В.І. 

Порядок денний: 
1. Про затвердження Правил прийому до Полтавської державної 

аграрної академії в 2019 році. 
2. Про затвердження періодів навчання іноземних здобувачів вищої 

освіти, які приймаються на навчання у 2019 році. 
3. Про допуск до складання вступних іспитів вступників за ступенем 

«Доктор філософії» денної форми навчання. 

1. СЛУХАЛИ: 
Келемеша А. О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

представив до розгляду проект Правил прийому до Полтавської державної 
аграрної академії в 2019 році, розроблений відповідно до ст. 44 Закону 
України «Про вищу освіту», Наказу МОН України № 1096 від 11.10.2018 р. 
«Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на 
навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України № 1456/32908 від 21.12.2018р., та 
запропонував їх затвердити. 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити Правила прийому до Полтавської державної аграрної 

академії в 2019 році, розроблені відповідно до ст. 44 Закону України «Про 
вищу освіту», Наказу МОН України № 1096 від 11.10.2018 р. «Про 
затвердження деяких нормативно-правових актів з питань прийому на 
навчання до закладів вищої освіти у 2019 році», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України № 1456/32908 від 21.12.2018 р. 

Прийнято одноголосно. 

2. СЛУХАЛИ: 
Келемеша А.О., відповідального секретаря приймальної комісії, який 

запропонував для затвердження проект періодів навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти, які приймаються на навчання у 2019 році 
(Додаток 1). 



УХВАЛИЛИ: 
Затвердити періоди навчання іноземних здобувачів вищої освіти, які 

приймаються на навчання у 2019 році (Додаток 1). 
Прийнято одноголосно. 

3. СЛУХАЛИ: 
Лихопій В. І., завідувача відділу аспірантури, яка оголосила списки 

рекомендованих до допуску до складання додаткових вступних іспитів, 
іспитів з іноземної мови та вступних іспитів зі спеціальності вступників за 
ступенем «Доктор філософії» денної форми навчання (Додаток 2). 

УХВАЛИЛИ: 
Допустити до складання додаткових вступних іспитів, іспитів з 

іноземної мови та вступних іспитів зі спеціальності вступників за ступенем 
«Доктор філософії» денної форми навчання (Додаток 2). 

Прийнято одноголосно. 

Голова засідання, професор 

Секретар 



Додаток 1 до протоколу № 1 засідання приймальної комісії 

Періоди навчання для іноземних здобувачів вищої освіти, 
які приймаються на навчання у 2019 році 

Ступінь освіти 
Період для 

денної форми 
навчання 

Період для 
заочної форми 

навчання 
Ступінь бакалавра (повний термін навчання) за усіма 
спеціальностями, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти-іноземців 

01.09.2019 р. -
31.08.2023 р. 

01.09.2019 р. -
31.08.2023 р. 

Ступінь бакалавра (скорочений термін навчання) 
спеціальностей: 051 Економіка, 071 Облік і 
оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування, 073 Менеджмент, 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність 

01.09.2019 р. -
31.08.2021 р. 

01.09.2019 р. -
31.08.2021 р. 

Ступінь бакалавра (скорочений термін навчання) 
спеціальностей: 201 Агрономія, 204 Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва, 
208 Агроінженерія, 

01.09.2019 р . -
31.08.2021 р. 

01.09.2019 р. -
31.08.2022 р. 

Ступінь бакалавра (скорочений термін навчання) 
спеціальності: 281 Публічне управління та 
адміністрування 

01.09.2019 р. -
31.08.2022 р. 

01.09.2019 р. -
31.08.2022 р. 

Ступінь бакалавра (скорочений термін навчання) за 
спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» 

01.09.2019 р. -
31.08.2022 р. 

Ступінь магістра (на основі диплома бакалавра) за 
усіма спеціальностями, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти-іноземців 

01.09.2019 р . -
28.02.2021 р. 

01.09.2019 р . - ; 

28.02.2021 р.; 
01.12.2019 р. -
31.05.2021 р. 

Ступінь магістра спеціальностей 211 «Ветеринарна 
медицина» на основі повної загальної середньої освіти, 
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 

01.09.2019 р. -
31.08.2025 р. 

і 
Ступінь доктора філософії за усіма спеціальностями, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти-іноземців 

01.03.2019 р . -
01.05.2023 р.; 
01.09.2019 р. -
31.10.2023 р. 
або 4 роки 2 

місяці з моменту 
зарахування 

01.03.2019 р. -
01.05.2023 р.; 

01.09.2019 р. -
31.10.2023 р. 
або 4 роки 2 

місяці з моменту 
зарахування 



Додаток 2 до протоколу № 1 засідання приймальної комісії 

Списки допущених до складання додаткових вступних іспитів, іспитів з іноземної 
мови та вступних іспитів зі спеціальності вступників за ступенем «Доктор філософії» 

денної форми навчання 

201 Агрономія (денна форма навчання) 
Кононенко Сергій Миколайович 
Писаренко Павло Павлович 
Олефір Олег Анатолійович 
Швець Анатолій Юрійович 


