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Протокол № 103
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 2 серпня 2018 р.

№ 103

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
1.
Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу):

1.1.

Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

№
з/п

1.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Одеський національний політехнічний університет
02071045

Код та найменування галузі
знань

03
Гуманітарні науки

Шифр та найменування
спеціальності

033
Філософія

Ліцензований обсяг,
осіб
(з урахуванням
строків навчання)

70

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

2

(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

2. Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника»
02125266
3. Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана»
02070884
4. Приватне акціонерне товариство
«Вищий навчальний заклад
«Міжрегіональна Академія управління
персоналом»
00127522

( з урахуванням
строків навчання)
Існуючий
Встановити

05
053
Соціальні та поведінкові
Психологія
науки

110

840

07
Управління та
адміністрування

073
Менеджмент

210

1440

22
Охорона здоров’я

226
Фармація, промислова фармація

50

225

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний
код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

5. Українська інженерно-педагогічна
академія
02071228
6.

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
( з урахуванням
строків навчання)
Існуючий
Встановити

01
Освіта/Педагогіка

015
Професійна освіта
(Машинобудування)

30

80

01
Освіта/Педагогіка

015
Професійна освіта (Транспорт)

20

80

3

7. Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
02070944
8. Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
24366800

07
Управління та
адміністрування
12 Інформаційні
технології

076
Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність
122
Комп’ютерні науки

40

140

20

60

2. Звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
2.1 Зменшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями)
№
з/п

9.

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана»
02070884

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

Існуючий
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
05
051
Соціальні та поведінкові
Економіка
науки
07 Управління та
адміністрування

071 Облік і оподаткування

1390

1100

450

400

072 Фінанси, банківська
600
справа та страхування
Другий (магістерський) рівець вищої освіти

05
Соціальні та поведінкові
науки
07
Управління та

Встановити

450

051
Економіка

1320

800

071
Облік і оподаткування

450

350

4

адміністрування

10. Приватний вищий навчальний заклад
«Європейський університет»
24366800

072
Фінанси, банківська справа та
600
страхування
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

05
051
Соціальні та поведінкові
Економіка
науки
071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та
страхування
073
Менеджмент
07
074
Управління та
Публічне управління та
адміністрування
адміністрування
075
Маркетинг
076
Підприємництво, торгівля та
біржова діяльність
08
081
Право
Право
122
Комп’ютерні науки та
12
інформаційні технології
Інформаційні технології
124
Cистемний аналіз
101 Екологія
10 Природничі науки
підготовка фахівців першого
(бакалаврського) рівня

160
60

500

0
0
0

60
140

0
0

120
60

0
0

160
150

0
0

80
80
100

0

50

5

11. Національний університет «Львівська
політехніка»
02071010
«Навчально-науковий інститут
підприємництва та перспективних
технологій» національного
університету «Львівська політехніка»
37073535

Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування

071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та
страхування
075
Маркетинг

85

20

50

40

50

40

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
07
Управління та
адміністрування
07
Управління та
адміністрування
12
Інформаційні технології
12
Інформаційні технології

071
Облік і оподаткування
072
Фінанси, банківська справа та
страхування
122
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки

90

20

90

60

150

100

150

100

2.2 Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки фахівців
№
з/п

Найменування ВНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування
галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Після
(д.ф.н./з.ф.н.)
звуження

6

(д.ф.н./з.ф.н.)
12. Рівненський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
02139765

13. Національний університет «Львівська
політехніка»
02071010
«Навчально-науковий інститут
підприємництва та перспективних
технологій» національного
університету «Львівська політехніка»
37073535

Перепідготовка спеціалістів
7.01010501 Корекційна освіта
(Корекційна психопедагогіка
0101 Педагогічна освіта
0/25
(олігофренопедагогіка) і
логопедія)
7.03060101 Менеджмент
0306 Менеджмент і
організацій і адміністрування
0/25
адміністрування
(за видами економічної
діяльності)
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
1202
Фармація

0305
Економіка та
підприємництво

5. 12020103
Виробництво фармацевтичних
50/0/0
препаратів
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
6.030503
Міжнародна економіка

25/25/0

0/0

0/0

0

0

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво
0305
Економіка та
підприємництво

7.03050301
Міжнародна економіка

30/30/0

0

7.03050701
Маркетинг

25/25/0

0

7.03050801
Фінанси і кредит (за
спеціальними програмами)

50/50/0

0

7

0305
Економіка та
підприємництво
0501
Інформатика та
обчислювальна техніка

7.03050901
Облік і аудит

50/50/0

0

7.05010105
Комп’ютерний екологоекономічний моніторинг

15/40/0

0

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
0501
Інформатика та
обчислювальна техніка

8.05010105
Комп’ютерний екологоекономічний моніторинг

Шифр та найменування
галузі знань

Код та найменування напряму
підготовки, спеціальності

15/0/0

0

Ліцензований обсяг
Існуючий

Встановити

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст»
22
Охорона здоров’я

226
Фармація

50

0

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
05
056
Соціальні та поведінкові Міжнародні економічні
науки
відносини

50

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»
05
056
Соціальні та поведінкові Міжнародні економічні
60
науки
відносини
07
075
Управління та
50
Маркетинг
адміністрування
07
072
Управління та
Фінанси, банківська справа та
100
адміністрування
страхування

0

0

0

0

8

07
Управління та
адміністрування

071
Облік і оподаткування

100

122
Комп’ютерні науки та
55
інформаційні технології
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

12
Інформаційні технології

12
Інформаційні технології

122
Комп’ютерні науки та
інформаційні технології

15

0

0

0

3. Відмова у видачі ліцензії на освітню діяльність, розширенні провадження освітньої діяльності (започаткування нової
спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу) закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам
(ліцензіатам):
3.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти:
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності
14.

Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
02070832
Територіально відокремлений структурний підрозділ
«Філія Державного вищого навчального закладу

08
Право
081
Право

9

15.

«Ужгородський національний університет» у місті
Львів»
41596458
Державний вищий навчальний заклад «Національний
лісотехнічний університет України»
02070996

02
Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

16.

Державний вищий навчальний заклад «Український
державний хіміко-технологічний університет»
02070758

26
Цивільна безпека
263
Цивільна безпека

17.

Національний авіаційний університет
01132330

18.

Національний авіаційний університет
01132330
Льотна академія Національного авіаційного
університет
37939527

28
Публічне управління та адміністрування
281
Публічне управління та адміністрування
24
Сфера обслуговування 242
Туризм
(з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без
громадянства)

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
№
з/п

19.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Код та найменування
галузі знань;
шифр та найменування спеціальності

Відмова в отриманні ліцензії на провадження освітньої діяльності
Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є.
12
Пухова Національної академії наук України
Інформаційні технології

10

05516949

20.

122
Комп’ютерні науки

Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності
Українська інженерно-педагогічна академія
07
02071228
Управління та адміністрування
075
Маркетинг
Відмова в розширенні провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу)

21.

Чорноморський національний університет імені Петра
Могили
23623471

12
Інформаційні технології
122
Комп’ютерні науки

ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ
4 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розширення провадження
освітньої діяльності:
4.1 Видача ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)

Види професійної
підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійно-технічної)
освіти

11

Державний вищий навчальний
заклад «Миколаївський
22. політехнічний коледж»
20915954

7241
Електрик судновий

8340
Матрос

23.

професійно-технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації
професійно-технічне
навчання,
перепідготовка,
підвищення
кваліфікації

перший (початковий),
35 осіб
другий (базовий)

перший (початковий),
35 осіб
другий (базовий)

4.2. Розширення провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

Найменування ПТНЗ
та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП

24. Державний навчальний
заклад «Ковельський центр
професійно-технічної
освіти»
25. 02540060

26.

27.

Код за Класифікатором
професій
та назва професії
(клас класифікаційного
угрупування)
7124
Столяр будівельний
7141
Лицювальник-плиточник
7331
Різьбяр по дереву та бересту
7433
Кравець

Види професійної підготовки

Ліцензовани
й обсяг,
осіб

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

первинна професійна підготовка

30

другий (базовий)

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації

15

другий (базовий)

первинна професійна підготовка

30

другий (базовий)

15

другий (базовий)

30

другий (базовий)

15

другий (базовий)

30

другий (базовий)

15

другий (базовий)

професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації
первинна професійна підготовка
професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації
первинна професійна підготовка
професійно-технічне навчання,
підвищення кваліфікації
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28. Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
Головного управління
Державної служби України
29. з надзвичайних ситуацій в
Одеській області
30. 35303860
31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

5169
Командир відділення
оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту
5169
Рятувальник
4223
Радіотелефоніст
Вознесенський професійний 8322
аграрний ліцей
Водій автотранспортних
02545979
засобів (категорія С)
Миколаївський
національний аграрний
4121
університет
Обліковець з реєстрації
00497213
бухгалтерських даних
Центр з підготовки
робітничих професій
Миколаївського
6111
національного аграрного
Плодоовочівник
університету
38622545
Харківський центр
5122
професійно-технічної освіти
Кухар
державної служби
зайнятості
7212
35993839
Електрозварник ручного
зварювання
8143 Оператор
маніпулятора (лісове
господарство та
лісозаготівля)
Обласний комунальний
8331
навчально-курсовий
Тракторист-машиніст
комбінат «АГРАРНИК»
сільськогосподарського

перший
(початковий)

професійно-технічне навчання

30

професійно-технічне навчання

30

професійно-технічне навчання

15

первинна професійна підготовка

60

другий(базовий)

професійно-технічне навчання

75

перший
(початковий)

професійно-технічне навчання

125

перший
(початковий)

30

другий
(базовий)

15

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

15

перший
(початковий)

підвищення кваліфікації

10

перший
(початковий)

професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації
професійно-технічне навчання,
перепідготовка,
підвищення кваліфікації

перший
(початковий)
перший
(початковий)
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05409337
38. Комунальний навчальний
заклад Київської обласної
ради «Васильківський
професійний ліцей»
22204341

виробництва
(категорія Е1, Е2)
5129
Майстер ресторанного
обслуговування

5129
Майстер готельного
обслуговування
39. Національний університет
7212
біоресурсів і
Електрозварник ручного
природокористування
зварювання
України
40.
7231
00493706
Слюсар з ремонту колісних
Відокремлений підрозділ
транспортних засобів
41. Національного університету 7241 Електромонтажник
біоресурсів і
силових мереж та
природокористування
електроустаткування
42. України «Немішаївський
8331
агротехнічний коледж»
Тракторист-машиніст
33295412
сільськогосподарського
виробництва (категорія А2,
В1)
43. Приватне підприємство
4144
«Регіон Південь»
Діловод
44. 33627512
5132
Молодша медична сестра з
догліду за хворими
45.
8229
Лаборант хімікобактеріологічного аналізу

первинна професійна підготовка

30

другий
(базовий)

професійно-технічне навчання

30

перший
(початковий)

професійно-технічне навчання

30

перший
(початковий)

професійно-технічне навчання

30

перший
(початковий)

підвищення кваліфікації

30

другий
(базовий)

первинна професійна підготовка

45

другий
(базовий)

первинна професійна підготовка

25

другий
(базовий)

первинна професійна підготовка

25

другий
(базовий)
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4.3 Збільшення ліцензованого обсягу підготовки фахівців у сфері професійно-технічної освіти за професіями:
№
з/п

46.

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
Миколаївський національний
аграрний університет
00497213
Центр з підготовки робітничих
професій Миколаївського
національного аграрного
університету
38622545

Код за Класифікатором
професій
та назва професії

Види професійної
підготовки

4112
Оператор
комп'ютерного набору

професійно-технічне
навчання

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий

Встановити
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100

Рівень
професійної
(професійнотехнічної)
освіти

перший
(початковий)

5. Звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти (припинення провадження
частини освітньої діяльності підготовки фахівців) за певними професіям):
5.1 Припинення провадження частини освітньої діяльності
підготовки фахівців за певними професіям:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
ідентифікаційний код
(найменування ВСП ПТНЗ та
ідентифікаційний код ВСП
47. Державний навчальний заклад
«Ужгородський центр
професійно-технічної освіти»
02543779

закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з

Код за Класифікатором професій
та назва професії
7141
Маляр
7133
Штукатур

Види професійної підготовки

первинна професійна підготовка

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

30

0

15

6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
таким здобувачам (ліцензіатам):
6.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти:
№
з/п

Найменування ПТНЗ та
Код за Класифікатором
ідентифікаційний код
професій
Види професійної підготовки, ліцензований обсяг
(найменування ВСП ПТНЗ та
та назва професії (за класом
ідентифікаційний код ВСП
класифікаційного угруповання)
Відмова у видачі ліцензії на освітню діяльність у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
48. Товариство з обмеженою
8340
професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення
відповідальністю Морське
Матрос
кваліфікації – 15 осіб
49. крюінгове агентство «МІДШІП
8340
професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення
МАРІНЕ АГЕНСІ
Моторист (машиніст)
кваліфікації – 15 осіб
39957918
50. Приватне підприємство
8162
професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення
«Регіональний центр
Оператор котельні
кваліфікації – 15 осіб
професійного навчання»
36955108
Відмова в розширенні ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
51. Прилуцький професійний ліцей
Чернігівської області
02548914
52. Державний навчальний заклад
«Полтавський центр професійнотехнічної освіти Державної
служби зайнятості»
40127873
53. Державний навчальний заклад
«Центр професійно-технічної
освіти № 1 м. Вінниці»
25499785

7233
Слюсар з механоскладальних
робіт
8211
Оператор верстатів з
програмним керуванням

первинна професійна підготовка – 30 осіб

7222
Слюсар-інструментальник

первинна професійна підготовка – 50 осіб, професійно-технічне
навчання – 15 осіб, підвищення кваліфікації – 5 осіб;

професійно-технічне навчання / перепідготовка – 15 осіб.

професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 5 осіб;
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8211
Фрезерувальник

професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 5 осіб

7241
Електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування

професійно-технічне навчання – 20 осіб

7313
Огранувальник алмазів у
діаманти

54. Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Миколаївський центр
55. підготовки плавскладу»
33367539
Відокремлений підрозділ
Товариства з обмеженою
відповідальністю
«Миколаївський центр
підготовки плавскладу» у місті
Запоріжжя
41772603
56. Аварійно-рятувальний загін
спеціального призначення
Управління державної служби
України з надзвичайних ситуацій
08588791

7233
Слюсар з механоскладальних
робіт
8340
Матрос
8340
Моторист (машиніст)

5169
Командир відділення
оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту

первинна професійна підготовка,
професійно-технічне навчання – 15 осіб,
підвищення кваліфікації – 5 осіб.

професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 15 осіб
професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації – 15 осіб

перепідготовка – 30 осіб,
підвищення кваліфікації – 30 осіб;
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57. Андрушівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1
Житомирської області
20410119

5161
Пожежний рятувальник

перепідготовка – 30 осіб;

4223
Радіотелефоніст

перепідготовка – 25 осіб

8333
Машиніст автопідіймача
(автодрабини) пожежного
пересувного
8322
Водій автотранспортних засобів
категорії «С1»

перепідготовка – 30 осіб,
підвищення кваліфікації – 30 осіб.

професійне технічне навчання

7. РІЗНЕ
7.1. Про внесення змін у ліцензію
Внести зміни до ліцензії Національного університету водного господарства та природокористування (ідентифікаційний код –
02071116) на здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для Березнівського лісотехнічного коледжу
Національного університету водного господарства та природокористування (ідентифікаційний код – 38892679) відповідно до
Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010», введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від
28 липня 2010 р. № 327 (на заміну ДК 003:2005), а саме: замінити код професії 6129 «Єгер» на 5169 «Єгер»
Підстава: лист Національного університету водного господарства та природокористування від 23.07.2018 № 001-1044 (вх. від
26.07.2018 № 6/2223-вх-18).

7.12. Про внесення змін у ліцензію
Внести зміни до ліцензії Вищого професійного гірничо-будівельного училища (ідентифікаційний код – 02546996, місце
знаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Космонавтів, 10) на здійснення освітньої діяльності у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти відповідно до додатку В (обов’язкового) Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК
003:2010», введеного в дію наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 (на заміну ДК 003:2005), змін до Випуску 66
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Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників за розділом «Залізничний транспорт і метрополітен», затверджених
наказом Міністерства інфраструктури України від 20.05.2016 № 181, Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП (ПТ)О
8311.Н.49.20-2017 за професією 8311 Машиніст тепловоза, Стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 8311 Н.52.212017 за професією 8311 Машиніст електровоза, а саме: замінити найменування професій 8311 «Машиніст тепловоза» на 8311 «Машиніст
тепловоза (помічник машиніста тепловоза)», 8311 «Машиніст електровоза» на 8311 «Машиніст електровоза (помічник машиніста
електровоза)».
Підстава: лист Вищого професійного гірничо-будівельного училища від 22.06.2018 № 02.1-08 (вх. від 05.07.2018 № 16930/0/2-18).
7.3. Про внесення змін у ліцензію
Внести зміни до ліцензії Державного навчального закладу «Лиманський професійний аграрний ліцей» (ідентифікаційний код –
02546387) на здійснення освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, у зв’язку із виявленою технічною
помилкою, допущеною у протоколі Державної акредитаційної комісії від 25 лютого 2010 року № 81, який затверджено наказом МОН від
11.03.2010 № 516-л, а саме: замінити найменування професії 4121 «Конторський службовець (бухгалтерія)» на 4121 «Офісний службовець
(бухгалтерія)», яка відповідає Національному класифікаторі професій ДК 003:2010.
‘Підстава: лист Державного навчального закладу «Лиманський професійний аграрний ліцей» від 18.07.2018 № 236 (вх. від 26.07.2018
№ 19551/0/20-18).

