
Ідентифікаційний код: 00725463

Місцезнаходження юридичної особи:   

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1001

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва

5.10010102

Монтаж, 

обслуговування та 

ремонт 

електротехнічних 

установок в 

агропромисловому 

комплексі

100 50 0
протокол АКУ №114 від 

27.01.2015

2 0601
Будівництво та 

архітектура
5.06010113 

Монтаж, 

обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання

50 0 0
протокол АКУ №119 від 

17.11.2015

3 0901

Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010101 Промислове квітництво 50 0 0
протокол АКУ №119 від 

17.11.2015

4 0901

Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010102 

Організація і технологія 

ведення фермерського 

господарства

50 30 0
протокол АКУ №114 від 

27.01.2015

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Мирогощанський аграрний коледж

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності)

Ліцензований обсяг

35624, с. Мирогоща, вул. Студентська,1 Дубенського  району,  Рівненської області тел. (факс) (03656)77490

Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

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

№ з/п



5 0901

Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010103 

Виробництво і 

переробка продукції 

рослинництва

50 20 0
протокол АКУ №114 від 

27.01.2015

6 0901

Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010201  

Виробництво і 

переробка продукції 

тваринництва

55 0 0
протокол АКУ №114 від 

27.01.2015

7 0901

Сільське 

господарство і 

лісництво

5.09010303  

Зелене будівництво і 

садово-паркове 

господарство

30 0 0
протокол АКУ №113 від 

25.11.2014

8 1001

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва

5.10010201 

Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва

100 75 0
протокол АКУ №114 від 

27.01.2015

№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 14
Електрична 

інженерія
141

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 19
Архітектура і 

будівництво
192

Будівництво та цивільна 

інженерія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 20
Аграрні науки і 

продовольство
201 Агрономія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 20
Аграрні науки і 

продовольство
204

Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

Підготовка молодших спеціалістів

150

50

200

55

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» та 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) *

Ліцензований обсяг



5 20
Аграрні науки і 

продовольство
206

Садово-паркове 

господарство

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

6 20
Аграрні науки і 

продовольство
208 Агроінженерія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

Найменування юридичної особи

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 МАК від 26.01.1995, протокол № 16, наказ Міносвіти України від 29.03.1995 р №77, 

 рішення ДАК від  20.06.2000 р., протокол № 27; 

 рішення ДАК від 21.06.2005 р., протокол № 56 (наказ МОН від 30.06.2005 р. № 1858-Л), 

 рішення ДАК від 30.03.2010 р., протокол № 82 (наказ МОН від 10.06.2010 р. № 1611-Л), 

 рішення ДАК від 25.05.2011 р., протокол № 87 (наказ МОНмолодьспорт України від 07.06.2011 р. № 2128-Л), 

 рішення ДАК від 28.09.2011 р., протокол № 90 (наказ МОН від 30.09.2011 р. № 2660-Л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 25.11.2014 р., протокол № 113 (наказ МОН від 05.12.2014 р. № 3090л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 21.01.2015 р., протокол № 114 (наказ МОН України від 06.02.2015 р. № 133л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 31.03.2015 р., протокол № 115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. № 553л), 

 рішення Акредитаційної комісії від 17.11.2015 р., протокол № 119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. № 1931л), 

175

вул. Студентська,1 с. Мирогоща, Дубенський район, Рівненська область, 35624

Мирогощанський агарарний коледж

30


