
Ідентифікаційний код: 00729178

Місцезнаходження юридичної особи:   16400, область Чернігівська, місто Борзна, вулиця Олекси Десняка, будинок 23

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності)

1 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 25 25 0 рішення ДАК від 

26.04.2012 протокол 

№95, наказ 

МОНмолодьспорту 

України від  27.04.2012р. 

№1485-Л

2 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010103 Виробництво і переробка 

продукції рослинництва

25 0 0 рішення АКУ від 

08.07.2014р. Протокол 

№110, наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від  

15.07.2014р. №2642л

3 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010102 Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства

25 0 0 рішення АКУ від 

29.03.2013р. Протокол 

№102, наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від  

05.04.2013р. №927-л

4 0901 Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010202 Бджільництво 25 25 0 рішення АКУ від 

08.07.2014р. Протокол 

№110, наказ 

Міністерства освіти і 

науки України від  

15.07.2014р. №2642л

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 07 Управління та 

адміністрування

071 Облік і оподаткування наказ Міністерства 

освіти і науки України  

від 19.12.2016 №1565

2 20 Аграрні науки і 

продовольство

201 Агрономія наказ Міністерства 

освіти і науки України  

від 19.12.2016 №1565

3 20 Аграрні науки і 

продовольство

204 Технологія виробництва та 

переробка продукції 

тваринництва

наказ Міністерства 

освіти і науки України  

від 19.12.2016 №1565

Місце провадження освітньої діяльності: Чернігівська область, м.Борзна, вул. Олекси Десняка, будинок 23

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум

50

50

Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів В

цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку

спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу

(таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016

№ 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про

акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ №

1565) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!Ліцензований обсяг

50

Підготовка молодших спеціалістів



найменування юридичної особи

адреса Чернігівська область, м.Борзна, вул. Олекси Десняка, будинок 23

 рішення МАК від 16.09.1993, протокол № 6, колегії Міносвіти України від 29.09.1993 р №16/5, 

 рішення ДАК від  21.12.1999 р., протокол № 24; 

 рішення ДАК від 20.06.2000 р., протокол № 27, 

 рішення ДАК від 12.12.2000 р., протокол № 30, 

 рішення ДАК від 09.04.2002 р., протокол № 38, (наказ МОН України від 24.04.2002 р., № 268)

 рішення ДАК від 24.02.2004 р., протокол № 49 (наказ МОН України від 09.03.2004 р., № 183),  

 рішення ДАК від 13.04.2004 р., протокол №50 (наказ МОН України від 26.04.2004 р. № 336), 

 рішення ДАК від 22.06.2004 р., протокол № 51 (МОН від 01.07.2004р. № 558), 

 рішення ДАК від 27.02.2007 р., протокол № 65 (наказ МОН від 07.03.2007 р. № 421-Л), 

 рішення ДАК від 24.04.2007 р., протокол № 66 (наказ МОН від 11.05.2007 р. № 1192-Л), 

 рішення ДАК від 04.06.2009 р., протокол № 78 (наказ МОН від 09.07.2009 р. № 2673-Л), 

 рішення ДАК від 24.11.2011 р., протокол № 91 (наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 2951-Л), 

 рішення ДАК від 26.04.2012 р., протокол № 95 (наказ МОНмолодьспорту України від 27.04.2012 р. № 1485-Л), 

 рішення АК від 29.03.2013 р., протокол № 102 (наказ МОН України від 05.04.2013 р. № 927-Л), 

 рішення АК від 08.07.2014 р., протокол № 110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. № 2642л), 

 наказ МОН від 28.12.2017 № 515-л

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):

Борзнянський державний сільськогосподарський технікум


