
Полтавська державна аграрна академія 
 

Видавничий центр «Логос Україна» 
 
 

Історично-іміджеве видання до 95-річчя від заснування 

«Полтавська державна аграрна академія – 95» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За ініціативою академії видавничий центр «Логос Україна» готує до друку 
історичне видання «Полтавська державна аграрна академія – 95». 

Книга є презентаційним виданням, в якому представлена історія академії, 
розвиток його структурних підрозділів (факультетів, кафедр, наукових лабораторій, 
бібліотеки, музею тощо), інформацію про вчених зі світовим ім’ям, видатних 
представників педагогічної освітянської, ділової, політичної, технічної та наукової 
сфер, які є елітою нації та імена яких пов’язані з Полтавською державною аграрною 
академією. 

Обсяг видання — до 400 сторінок. Мова — українська. Формат А4. 
Кольоровий друк, тверда обкладинка із золотим тисненням.  

 
Структура видання: 

І. Історичний нарис: 
1.1 історія створення Полтавської державної аграрної академії; 
1.2 інформація про ректорів, які очолювали академію; 
1.3 інформація про факультети, деканів, професорів; 
1.4 інформація про підрозділи академії 
ІІ. Випускники академії. 



Книга видається коштом учасників видавничого проекту,  
спонсорів і меценатів 

 
Анкета випускника 

Полтавської державної аграрної академії 
 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 
2. Назва факультету та рік вступу та закінчення. 
3. Місце роботи, посада, звання. 
4. Коротка біографічна довідка: 

Дата та місце народження. Батьки (прізвище, ім’я, по-батькові, професія) 
Які обставини вплинули на вибір факультету, спеціальності. 

5. Коротка довідка про трудовий шлях: 
Діяльність після закінчення академії основні напрями діяльності закладу, на 
якому працює нині. Наукові та виробничі досягнення. Заслуги, звання, 
публікації. 

6. Громадська діяльність. 
7. Роль академії в житті випускника, зокрема, в трудовому. 
8. Зв’язок з академією. 
9. Епізоди, які найбільш запам’ятались із студентського життя, спогади про 

викладачів. 
10. Захоплення, хобі. 
11. Сімейний стан; чи є у вашій родині випускники академії 

(яких факультетів?). 
12. Нагороди, відзнаки, рік отримання, за що нагороджений (а). 
13. Життєве кредо або вислів та головні визначальні риси характеру. 
14. Наявність кольорових фото: портретне сучасне фото, фото важливих 

зустрічей. 
15. Контактна інформація (адреса, телефон, електронна скринька, веб-адреса). 
 
 

01034, м. Київ,  
вул. Володимирська, 42, оф. 31 
Т/ф:  (044) 235-61-58 
Тел.: (044) 278-25-27 
E-mail: logos_ua@ukr.net 
www.logos.biz.ua 

ІПН:352543926594 
ЄДРПОУ: 35254399 

№ свідоцтва: 100059411 
р/р 26001139446500

у філії АКІБ „УкрСиббанк”, 
„Київське регіональне управління” 
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