
Відомості щодо права провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Код НЗ в 

ЄДЕБО

Ідентифікаційний код НЗ

148 00493698

Код за 

Класифікато

ром професій 

1

Назва професії (класу класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 

2 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

7212 Електрогазозварник професійно-технічне 

навчання

150 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

     перший 

(початковий) 

рівень

7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування

професійно-технічне 

навчання

150 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

     перший 

(початковий) 

рівень

8211 Токар професійно-технічне 

навчання

150 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

6111 Плодоовочівник професійно-технічне 

навчання

75 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

5169 Єгер професійно-технічне 

навчання

75 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

7223 Налагоджувальник устаткування у 

виробництві харчової продукції

професійно-технічне 

навчання

75 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

8274 Машиніст тістообробних машин професійно-технічне 

навчання

75 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

8270 Контролер харчової продукції професійно-технічне 

навчання

50 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

4112 Оператор комп’ютерного набору професійно-технічне 

навчання

50 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва

категорії А1, А2, 

В1

професійно-технічне 

навчання

250 ні Наказ МОН від 

06.02.2015 № 133л 

перший 

(початковий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорії А1, А2, 

В1

підвищення кваліфікації 250 ні Наказ МОН від 

06.02.2015 № 133л 

третій (вищий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів  категорія В професійно-технічне 

навчання

126 ні Наказ МОН від 

06.02.2015 № 133л 

перший 

(початковий) 

рівень

8211 Оператор верстатів з програмним 

керуванням

професійно-технічне 

навчання

60 ні Наказ МОН від 

29.01.2018 № 90-л  

перший 

(початковий) 

рівень

6123 Бджоляр професійно-технічне 

навчання

60 ні Наказ МОН від 

29.01.2018 № 90-л  

перший 

(початковий) 

рівень

Назва НЗ

Таврійський державний агротехнологічний 

університет імені Дмитра Моторного

Місцезнаходження юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

72312, Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Богдана 

Хмельницького, 18



Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

1277 35238560

Код за 

класифікатор

ом професій 1

Назва професії (класу класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 

2 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія А1 професійно-технічне 

навчання

70 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

          перший 

(початковий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів категорія В професійно-технічне 

навчання

45 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С професійно-технічне 

навчання

45 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

7233 Слюсар з ремонту сільськогосподарських 

машин та устаткування

професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

01.07.2013 № 

2494л 

перший 

(початковий) 

рівень

4112 Оператор комп’ютерного набору професійно-технічне 

навчання

15 ні Наказ МОН від 

19.04.2018 № 481л 

перший 

(початковий) 

рівень
6113 Озеленювач пеерпідготовка 15 ні наказ МОН № 

481л від 

19.04.2018

перший 

(початковий) 

рівень

6113 Озеленювач професійно-технічне 

навчання

15 ні наказ МОН № 

481л від 

19.04.2018

перший 

(початковий) 

рівень

Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

408 33351403

Код за 

класифікатор

ом професій 1

Назва професії (класу класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 

2 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

5142 Покоївка професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

          перший 

(початковий) 

рівень

4112 Оператор комп’ютерного набору професійно-технічне 

навчання

50 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень
8278 Оброблювач виноматеріалів та вина професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень
7233 Слюсар-ремонтник професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень

4221 Агент з організації туризму професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

          перший 

(початковий) 

рівень
9322 Засолювач овочів професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень

6111 Плодоовочівник професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень

72100, Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Морська, 84 

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Відокремлений структурний підрозділ 

«Бердянський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного»

71108, Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Пролетарський, 9 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Ногайський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного"



Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

2632 39186862

Код за 

класифікатор

ом професій 1

Назва професії (класу класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 

2 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія А1 професійно-технічне 

навчання

75 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

          перший 

(початковий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва

 категорія А2 підвищення кваліфікації 25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

третій (вищий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія В1 підвищення кваліфікації 25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

третій (вищий) 

рівень

4112 Оператор комп’ютерного набору професійно-технічне 

навчання

25 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів категорія В професійно-технічне 

навчання

50 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

          перший 

(початковий) 

рівень

8322 Водій автотранспортних засобів категорія С професійно-технічне 

навчання

50 ні Наказ МОН від 

10.06.2015 № 1415-

л

перший 

(початковий) 

рівень

Код ВСП НЗ 

в ЄДЕБО

Ідентифікаційний код 

відокремл. підрозділу НЗ

1120 26181890

Код за 

класифікатор

ом професій 1

Назва професії (класу класифікаційного 

угруповання) 

1

Додатковий 

показник 

1

Види професійної 

підготовки

Ліцензова

ний обсяг

Можливість

здійснювати

підготовку 

іноземців

та осіб без

громадянства

(так/ні)

Номер рішення Код 

проф. 2

Назва професії 

2 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

2

Код 

проф. 3

Назва професії 

3 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

3

Код 

проф. 4

Назва професії 

4 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

4

Код 

проф. 5

Назва професії 

5 (у разі 

інтегрованої 

професії)

Додатковий 

показник 

5

Рівень 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН)

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 
7241 Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування

первинна професійна 

підготовка

30 ні Наказ МОН від 

05.04.2018 № 349л

          другий (базовий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія А1 первинна професійна 

підготовка

45 ні Наказ МОН від 

19.04.2018 № 481л 

          другий (базовий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва

 категорія А2 підвищення кваліфікації 45 ні Наказ МОН від 

19.04.2018 № 481л 

третій (вищий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія D1 підвищення кваліфікації 45 ні Наказ МОН від 

19.04.2018 № 481л 

третій (вищий) 

рівень

8331 Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського виробництва 

категорія G1, G2 підвищення кваліфікації 45 ні Наказ МОН від 

19.04.2018 № 481л 

третій (вищий) 

рівень

70504, Запорізька обл., м.Оріхів, вул. Тімірязева, 40 

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

 Відокремлений структурний підрозділ 

"Оріхівський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного"

Назва відокремленого підрозділу НЗ Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи 

(поштовий індекс, область, місто, вулиця, будинок)

Відокремлений структурний підрозділ 

"Мелітопольський фаховий коледж Таврійського 

державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного"

72312, Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Богдана 

Хмельницького,44



1. Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького,18

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: Відокремлений структурний підрозділ "Ногайський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"

Запорізька обл., м. Приморськ, вул. Морська, 84

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»

Запорізька обл., м. Бердянськ, просп. Пролетарський, 9 

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи:  Відокремлений структурний підрозділ "Оріхівський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"

Запорізька обл., м.Оріхів, вул. Тімірязева, 40 

Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: Відокремлений структурний підрозділ "Мелітопольський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного"

Запорізька обл., м.Мелітополь, просп. Богдана Хмельницького,44

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН – у 2016, 2017 роках):

Рішення ДАК від 24.11.2011 протокол № 91, наказ МОНмолодьспорту від 29.11.2011 № 2951-л

Наказ МОН від 29.01.2018 № 90-л

Рішення АК від 27.06.2013 протокол № 105, наказ МОН від 01.07.2013 № 2494-л№2494л;
Рішення АК від 27.01.2015 протокол № 114, наказ МОН від 06.02.2015 № 133л
Рішення АК від 28.05.2015 протокол № 116, наказ МОН від 10.06.2015 № 1415л№1415л.

Рішення ДАК від 26.06.2007 протокол № 67, наказ МОН від 09.07.2007 № 1843-л
Рішення ДАК від 27.11.2007 протокол № 68, наказ МОН від 04.12.2007 № 2144-л

Рішення ДАК від 22.06.2004 протокол № 51, наказ МОН від 01.07.2004 № 558

Рішення ДАК від 28.03.2008 протокол № 70, наказ МОН від 04.04.2008 № 868-л
Рішення ДАК від 02.07.2009 протокол № 79, наказ МОН від 16.07.2009 № 2675-л
Рішення ДАК від 10.03.2011 протокол № 86, наказ МОНмолодьспорту від 31.03.2011 № 767-л

Місце провадження освітньої діяльності:

Наказ МОН від 05.04.2018 № 349-л

Рішення ДАК від 30.06.2011 протокол № 88, наказ МОНмолодьспорту від 01.07.2011 № 2487-л

Наказ МОН від 19.04.2018 № 481-л

Рішення ДАК від 12.12.2000 протокол № 30
Рішення ДАК від 13.04.2004 протокол № 50, наказ МОН від 26.04.2004 № 336

Рішення ДАК від 10.06.1997 протокол № 8

Найменування юридичної особи: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

Наказ МОН від 18.04.2017 № 81-л "Про переоформлення ліцензії"


