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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
20 Ж " р . № //>ХЗ 

Про ліцензування освітньої діяльності 
на третьому освітньо-науковому рівні 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» та на підставі рішень 
Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 17/2 від 30 серпня 2016 року) 

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти, розширити 
провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти на 
третьому освітньо-науковому рівні відповідно до переліку згідно з додатком 1. 

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
МОН та повідомити навчальні заклади та наукові установи про прийняте 
органом ліцензування рішення. 

3. Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою. 

НАКАЗУЮ: 

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 

* 



Додаток 1 
до наказу Міністерства 
від 05.03. 2016 № З 

Перелік здобувачів (ліцензіатів), 
яким видано ліцензії, розширено провадження 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
на третьому освітньо-науковому рівні 

№ п/п Код та найменування 
галузі знань 

Шифр та найменування 
спеціальності 

Ліцензійний 
обсяг 

(особи) 
Центральний науково-дослідний інститут Збройних сил України (м. Київ) 

(ідентифікаційний код 08138347) 
1 25 Воєнні науки, національна 

безпека, безпека державного 
кордону 

253 Військове управління (за 
видами збройних сил) 

5 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НАН України (м. Київ) 
(ідентифікаційний код 004970016014) 

1 20 Аграрні науки та 
продовольство 

204 Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

10 

Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України (м. Львів) 
(ідентифікаційний код 03534392) 

1 10 Природничі науки 103 Науки про Землю 15 
Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України 

(м. Київ) (ідентифікаційний код 05417064) 
1 10 Природничі науки 103 Науки про Землю 16 

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г. М. Доброва НАН України» (м. Київ) (ідентифікаційний код 13694464) 

1 03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія 8 

2 05 Соціальні та поведінкові 
науки 

051 Економіка 10 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (м. Київ) 
(ідентифікаційний код 00489780) 

1 20 Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія 10 

2 20 Аграрні науки та 
продовольство 

202 Захист і карантин рослин 5 , 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації (м. Київ) 
(ідентифікаційний код 24978555) 

1 12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології 

10 

2 25 Воєнні науки, національна 
безпека, безпека державного 
кордону 

255 Озброєння та військова 
техніка 

10 

і 



Донбаський державний педагогічний університет 
(ідентифікаційний код 38177113) 

1 03 Гуманітарні науки 033 Філософія 7 
Інститут картоплярства 

(ідентифікації 
ІААН України (м. Немішаєве) 
їний код 00496828) 

1 20 Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія < 3 

')Сіс у Директор^цепартаменту атестації 
. кадрів вищої кваліфікації та ліцензування А. Г. Шевцов 
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