
ПЕРЕЛІК 

навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації 

з якими КНТЕУ має договори про співробітництво 

 
№ 

з/п Назва навчального закладу 

 
Навчальні заклади м. Києва 

1.  «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»  

(ДЗВО «Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну»)* 

2.  «Київський механіко-технологічний коледж» 

 (ДЗВО «Київський механіко-технологічний коледж»)* 

3.  ДЗВО Київський енергетичний коледж (Київський енергетичний коледж)* 

4.  ДЗВО Київський коледж легкої промисловості 

5.  Київський державний коледж туризму та готельного господарства  

(Київський технікум готельного господарства)* 

6.  Київський медичний коледж імені П. І. Гаврося 

7.  Київський професійно-педагогічний коледж ім. А. Макаренка 
 Навчальні заклади інших міст України 

8.  Борзнянський державний сільськогосподарський технікум 

9.  Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Богуславський гуманітарний 

коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького»  

(Богуславський гуманітарний коледж ім. І.С. Нечуя-Левицького)* 

10.  Житомирський агротехнічний коледж 

11.  Житомирський технологічний коледж Київського національного університету будівництва і 

архітектури  

(Житомирський технологічний коледж)* 

12.  Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната 

13.  Ізмаїльський технікум економіки і права 

14.  Комунальний заклад вищої освіти Київської області «Коледж культури і мистецтв» (Коледж 

культури і мистецтв)* 

15.  Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету  

ім. Л. Українки  
(Коледж технології та бізнесу Волинського національного університету ім. Л. Українки)* 

16.  Коледж економіки і технологій ЧНТУ 

17.  Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг 

18.  Луцький коледж рекреаційних технологій і права 

19.  Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж 

20.  ДЗО «Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій харчування» 

21.  Ржищівський будівельний технікум 

22.  Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

23.  ВСП Рівненський коледж НУБІП України 

(Рівненський державний аграрний коледж)* 

24.  Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж 

25.  Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж  

(Таращанський агротехнічний коледж)* 

26.  Тернопільський кооперативний торговельно-економічний коледж 

27.  Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ 

28.  ДЗВО «Чернівецький індустріальний коледж» 

29.  Чернівецький коледж дизайну та економіки ДЗВО 

*- в дужках попередня назва 

 
 



ПЕРЕЛІК 

закладів вищої освіти,  

які мають договори про співробітництво з КНТЕУ 

№ 

з/п 
Назва навчального закладу 

1. Міжнародний класичний університет ім. П. Орлика   

2. Миколаївський міжнародний інститут розвитку людини ЗВО «Університет Україна» 

 

 


