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Зміни до Правил прийому до Полтавської державної 
аграрної академії в 2019 році 

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 334-л від 
17.04.2019 р. «Про ліцензування освітньої діяльності» та протоколу засідання 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 16.04.2019 року 
№ 131, внести наступні зміни до Правил прийому до Полтавської державної 
аграрної академії в 2019 році: 

1. Таблицю додатку 1 доповнити наступними строчками: 
Галузь знань Спеціальність 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 

Вид 
пропозиції 

Ліцензовані обсяги 
Нормативні терміни 

навчання 
Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

Код Назва 
•" " 

Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 

Вид 
пропозиції Денна 

форма 
навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Денна 
форма 

навчання 

Заочна 
форма 

навчання 

Можливість 
вступу для 

іноземців та 
осіб без 

громадянства 
на форми 
навчання 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

162 
Біотехнології 

та 
біоінженерія 

Біотехнології та 
біоінженерія 

Небюджетна 50 0 Зр Юміс -

2. Таблицю додатку 4 доповнити наступними строчками: 
Спеціальності ОС 

бакалавра 
Спеціалізація 

(освітня 
програма) 

Перелік 
конкурсних 
предметів 
(вступних 

іспитів) для 
бюджетних 
пропозицій 

Перелік 
конкурсних 

предметів 
(вступних іспитів) 
для небюджетних 

пропозицій 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 

освіту 

Вага бала за 
успішне 

закінчення 
підготовчих 

курсів ПДАА 

Мінімальний 
конкурсний бал 
для допуску до 

участі в конкурсі Код Назва 

Спеціалізація 
(освітня 

програма) 

Перелік 
конкурсних 
предметів 
(вступних 

іспитів) для 
бюджетних 
пропозицій 

Перелік 
конкурсних 

предметів 
(вступних іспитів) 
для небюджетних 

пропозицій 

Вага 
предметів 

сертифікату 
ЗНО 

Вага 
атестату 

про повну 
загальну 

освіту 

Вага бала за 
успішне 

закінчення 
підготовчих 

курсів ПДАА 

Мінімальний 
конкурсний бал 
для допуску до 

участі в конкурсі 

Факультет ага І Й 

162 
Біотехнології 

та 
біоінженерія 

Біотехнології 
та 

біоінженерія 

-
1. Українська мова 
та література 

0,4 

0,1 0 100 162 
Біотехнології 

та 
біоінженерія 

Біотехнології 
та 

біоінженерія 
- 2 Біологія 0,3 0,1 0 100 162 

Біотехнології 
та 

біоінженерія 

Біотехнології 
та 

біоінженерія - 3. Хімія 0,2 
0,1 0 100 162 

Біотехнології 
та 

біоінженерія 

Біотехнології 
та 

біоінженерія 
- 3. Математика 0,2 

0,1 0 100 

3. Таблицю додатку 7 доповнити наступними строчками: 
Спеціальності Предмети 

162 Біотехнології та біоінженерія Біологія 

4. Таблицю додатку 8 доповнити наступними строчками: 
Шифр 
галузі 

Галузь знань 
Код 

спеціальності 
Найменування спеціальності 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

162 Біотехнології та біоінженерія 

5. Таблицю додатку 12 доповнити наступними строчками: 
Шифр 
галузі 
знань 

Найменування галузі 
знань 

Код 
спеціальності Назва спеціальності 

Сертифікат про 
акредитацію 

16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та 
біоінженерія 

-

Відповідальний секретар 
приймальної комісії, к.т.н. А. О. Келемеш 


