






Додаток 1 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « 0 #  » 2021 № 3

Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Комунальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно- 
педагогічний фаховий коледж"

2. Військовий інститут тел екому ні каці й та інформатизації імені Героїв Крут

оЛ>.
Сумський національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу "М аловисторопський фаховий коледж 
імені П.С. Рибалка Сумського національного аграрного університету

4. Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний 
університет"

5. Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

6. Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління"

7. "Класичний приватний університет" для Ф ілії Класичного приватного 
університету у місті Кременчук

8. Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та 
управління"

9. Заклад вищої освіти "М іжнародний університет бізнесу і права"

10. Національна академія Державної прикордонної служби України 
ім. Богдана Хмельницького

11. Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

12.
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського 
НАН України

13.
Київський національний університет імені Тараса Ш евченка для Інституту 
Управління державної охорони України Київського національного 
університету імені Тараса Ш евченка

14. Комунальний заклад вищої освіти "Кам'янський медичний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради"

15.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж зв'язку та 
інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку

16.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Хмельницький політехнічний фаховий коледж 
Національного університету "Львівська політехніка"
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17.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Техніко-економічний фаховий коледж 
Національного університету "Львівська політехніка"

18.
Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет 
"Народна українська академія"

19.
Західноукраїнський національний університет для Єреванського навчально- 
наукового інституту Західноукраїнського національного університету

20. Ізмаїльський державний гуманітарний університет

21.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
М иколаївської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет

22.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Черкаської філіяї Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет

23.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Уманськаої філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет"

24.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно
європейський слов'янський університет"

25.
Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології 
ім.В.Я.Данилевського Національної академії медичних наук України"

26.
Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН 
України"

27.
Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти 
Одеської обласної ради"

ю оо Одеський державний екологічний університет

29. Ж итомирський агротехнічний коледж

ЗО.
Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю 
імені Сержа Лифаря"

31. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

32.
Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Фаховий коледж вимірювань 
Державного університету інтелектуальних технологій і зв'язку"

л  о
3 3 .

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку для 
Відокремленого структурного підрозділу "Білоцерківський навчально- 
виробничий цен тр Державного університету інтелектуальних технологій і 
зв'язку"

34. Малинський фаховий коледж



Додаток У Ґ .У

до наказу М іністерства освіти і

науки України
від <£>?,£>?- 20 ^  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг ЗО (на рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка 
(освітньо- 

професійна)

255 Озброєння та 
військова техніка

другий
(магістерський)

рівень

зо



Додаток

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 2 0 ^ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій 
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код ю ридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію  за спеціальністю 253 Військове управління (за видами 
збройних сил), ліцензований обсяг 100 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, 

необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове 
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично 

здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Управління
діями

підрозділів
зв'язку

253 Військове 
управління (за 

видами збройних 
сил)

перший
(бакалаврський)

рівень

40

Військове 
управління (за 

видами 
збройних сил)

253 Військове 
управління (за 

видами збройних 
сил)

перший
(бакалаврський)

рівень

60



Додаток $ 9

до наказу М іністерства освіти і
науки України
від 20 с?/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищ ої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви ю ридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021
Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію  за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг 65 (на рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для 

доступу до професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми 
програмами на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка 
фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а

саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка

255 Озброєння та 
військова техніка

перший
(бакалаврський)

рівень

15

Спецозброєння
та

робототехнічні
військові

комплекси

255 Озброєння та 
військова техніка

перший
(бакалаврський)

рівень

50



Додаток У. 4 0

до наказу М іністерства освіти і 

науки України
від & & & *  2 0 ^ / р . №  Ж - , .

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
190/1012 25.03.2021
Вх. № заяви ю ридичної особи Дата
5331/0/9-21 01.07.2021

Найменування юридичної особи Військовий інститут телекомунікацій
та інформатизації імені Героїв Крут

Ідентифікаційний код юридичної особи 24978555

Переоформити ліцензію за спеціальністю 255 Озброєння та військова техніка, 
ліцензований обсяг 10 (на рік), третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, 

необхідною для доступу до професії, для якої запроваджено додаткове 
регулювання, за освітніми програмами на відповідному рівні, за якими фактично 

здійснюється підготовка фахівців із збереженням ліцензованого обсягу без
проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)

Озброєння та 
військова 

техніка 
(Освітньо- 
наукова)

255 Озброєння та 
військова техніка

третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

10


