
Ідентифікаційний код: 19477816

Місцезнаходження юридичної особи:   бульвар академіка Вернадського, 36, Київ, Україна  03142

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

1 10 Природничі науки 105 Прикладна фізика та 

наноматеріали 

Наказ МОН від  28.12.2017, №512-

л

2 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Наказ МОН від  28.12.2017, №512-

л

3 12 Інформаційні 

технології 

122 Комп’ютерні науки Наказ МОН від  28.12.2017, №512-

л

Місце провадження освітньої діяльності:

бульвар акад. Вернадського, 36, Київ 03142, Україна

Дата і номер попередніх рішень 

 наказ МОН від  28.12.2017, № 512-л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2018 № 633/180 «Про утворення державної наукової установи «Київський академічний університет»

наказ МОН від 21.12.2018 № 3073-л

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Ліцензований обсяг

Підготовка магістрів   

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

17

12

15

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти  за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 

р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року).

mailto:trylisov@gmail.com


Ідентифікаційний код: 19477816

Місцезнаходження юридичної особи:   бульвар академіка Вернадського, 36, Київ, Україна  03142

№ з/п Рівень вищої освіти Ліцензований обсяг (на рік)
Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленого 

структурного підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер рішення про 

анулювання ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової особи, 

яка внесла запис до 

ліцензійного реєстру

1
Другий (магістерський) рівень 

44
Наказ МОН від 29.01.2021 № 

11-л

Вернидуб Жанна 

Георгіївна

Місце провадження освітньої діяльності:

бульвар акад. Вернадського, 36, Київ 03142, Україна

01024, м.Київ, вул. Академіка 

Богомольця, буд. 4

Наказ МОН від 

03.06.2022 № 100-л

Прищеп Ольга 

Вікторівна

 03150, м.Київ, вул. Казимира 

Малевича, буд. 11

Наказ МОН від 15.07.2022 № 

138-л

Прищеп Ольга 

Вікторівна

Дата і номер попередніх рішень 

 наказ МОН від  28.12.2017, № 512-л

 наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2018 № 633/180 «Про утворення державної наукової установи «Київський академічний університет»

наказ МОН від 21.12.2018 № 3073-л

Наказ МОН від 29.01.2021 № 11-л

 Будівля Інституту електрозварювання ім. 

Є.О. Патона НАН України

 Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця

Відомості щодоправа провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

Державна наукова установа «Київський академічний університет»

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10
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Додаток Ж
до наказу Міністерства освіти і 
науки України від / Ш  20 21
№ Щ ч А ,

Про внесення змін у ліцензію на провадження освітньої діяльності Державній 
науковій установі «Київський академічний університет» на рівні вищої освіти

(відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

Вих. № заяви юридичної особи 
8999

Дата
13.07.2022

Вх. № заяви юридичної особи Дата
1976/0/9-22 13.07.2022

Найменування юридичної особи Державна наукова установа «Київський 
академічний університет»

Ідентифікаційний код юридичної особи 19477816
Вид внесення змін у ліцензію на У зв’язку із зміною місця провадження
провадження освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у заяві

освітньої діяльності

Рішення Внести зміни у ліцензію на 
провадження освітньої діяльності на 
рівні вищої освіти у зв’язку із новим 
місцем провадження освітньої 
діяльності за адресою:
М.КИЇВ. вулиця Казимира Малевича, 
буд. 11; Поштовий індекс: 03150 
(Будівля Інституту електрозварювання і 
ім. Є.О. Патона НАН України)

Директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації Світлана КРИШТОФ


