Правила прийому до Державного вищого навчального закладу
«Херсонський державний аграрний університет» у 2017 році
Провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному
закладі «Херсонський державний аграрний університет» здійснюється
відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 14.11.2014 р.
АЕ № 527473 та акту узгодження переліку спеціальностей.
Правила прийому розроблені приймальною комісією Державного вищого
навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» (далі –
приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних
закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за
№ 1515/29645.
І. Загальні положення
1.1. Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний
аграрний університет» (далі – ДВНЗ «ХДАУ») оголошує прийом для здобуття
вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра, доктора філософії за формами
навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти та науки України в межах
ліцензованого обсягу, акта узгодження переліку спеціальностей та
затверджених Вченою радою університету Правил прийому до Державного
вищого навчального закладу «Херсонський державний аграрний університет» у
2017 році, у тому числі в Скадовському технікумі ДВНЗ «ХДАУ».
1.2. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за
спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266
(додаток 1). Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси
здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за
спеціальностями
(напрямами
підготовки)
відповідно
до
переліку
спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався прийом на перший
курс відповідного року набору (додаток 2).
1.3. Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:
особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня
бакалавра;
особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) – для здобуття ступеня магістра;
особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень
спеціаліста) – для здобуття ступеня доктора філософії.
Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю приймаються
особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень), або

здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі
індивідуальний навчальний план.
Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, можуть прийматись на
другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим терміном навчання).
Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть
прийматись на другий або старші курси.
1.4. Особливості прийому до ДВНЗ «ХДАУ» осіб, які проживають на
тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня
2017 року визначаються Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, які
проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.
1.5. Особливості прийому до ДВНЗ «ХДАУ» осіб, місцем проживання
яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її
проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року визначається
Порядком прийому для здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є
територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення),
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня
2016 р. № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р.
за № 907/29037.
1.6. Особи, які навчаються у ДВНЗ «ХДАУ», мають право на навчання
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у іншому навчальному
закладі, за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за
кошти державного (місцевого) бюджету.
1.7. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за
двома чи більше спеціальностями (освітніми програмами, напрямами
підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів, крім випадків,
передбачених законодавством.
1.8. Організацію прийому вступників до ДВНЗ «ХДАУ» здійснює
приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її
головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію
ДВНЗ «ХДАУ», затвердженим вченою радою ДВНЗ «ХДАУ» у відповідності
до Положення про приймальну комісію ДВНЗ «ХДАУ», затвердженого наказом
МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну
комісію вищого ДВНЗ «ХДАУ» оприлюднюється офіційному на веб-сайті
ДВНЗ «ХДАУ».
1.9. Керівник ДВНЗ «ХДАУ» забезпечує дотримання законодавства
України, Правил прийому до ДВНЗ «ХДАУ», а також відкритість та прозорість
роботи приймальної комісії.
1.10. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є
підставою для видання відповідного наказу ректором ДВНЗ «ХДАУ» та
виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до ДВНЗ «ХДАУ», вирішуються
приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії
оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДВНЗ «ХДАУ», як правило, в день
прийняття або не пізніше дня, ніж на наступний день після прийняття
відповідного рішення.

