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діяльності у сфері фахової передвищої освіти 

Білоцерківський національний аграрний університет 

Ідентифікаційний код:  00493712 

Місцезнаходження юридичної особи:   
09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок 8/1 

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266  
№ з/п Шифр галузі 

знань 
Назва галузі знань Код  

спеціальності  
Найменування 

спеціальності  
Ліцензований  

обсяг           
(на одному 

курсі (році 

навчання) 

Можливість 

здійснювати  
підготовку 

іноземців та осіб 

без  
громадянства   

(так/ні) 

Номер рішення за кожною спеціальністю 

за освітньокваліфікаційним рівнем  
молодший спеціаліст або або рішення за 

кожною  
спеціальністю  у сфері фахової 

передвищої освіти прийнятого у 2018, 

2019 роках (наказ  
МОН, в якому приймалося рішення до 

даної  спеціальності) 
 (наказ МОН, в якому приймалося 

рішення до даної   
спеціальності)  

Для  відокремлених структурних підрозділів 
  Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету"  (місце знаходження: 08850, Київська обл., Миронівський район, село Маслівка, 

вулиця НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 66 
 

ідентифікаційний 

код 36969901     

Підготовка фахового молодшого бакалавра  

1 07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 
60 ні 

Наказ МОН від 06.11.2019 

№ 979-л 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 90 ні 

Наказ МОН від 06.11.2019 

№ 979-л 

3 27 Транспорт 274 
Автомобільний 

транспорт 
25 ні 

Наказ МОН від 06.11.2019 

№ 979-л 

4 20 
Аграрні науки 

та 

продовольство 

201 Агрономія 150 ні 
Наказ МОН від 06.11.2019 

№979-л 

5 20 
Аграрні науки 

та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

100 ні 
Наказ МОН від 06.11.2019 

№979-л 

 

Місце провадження освітньої діяльності: 
Білоцерківський національний аграрний університет 
09100, Київська область, м. Біла Церква, площа Соборна 8/1 

Відокремлений структурний підрозділ "Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П. Х. Гаркавого 
Білоцекрківського національного аграрного університету"  
08850, Київська обл., Миронівський р-н., с.Маслівка, вул.Незалежності 66 
 

Дата і номер попередніх 

рішень МОН:  

Наказ МОН від 06.11.2019 № 979-л  

Наказ МОН від 22.06.2020 № 173-л  

Наказ МОН від 24.07.2020 № 200-л 

Наказ МОН від 31.07.2020 № 203-л 


