Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
у сфері вищої освіти
Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
Ідентифікаційний код:
Місцезнаходження юридичної особи:

03534570
61046, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО , будинок 2/10

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020
№ 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

№ з/п

1

Назва освітньої
програми

Код спеціальності

Назва спеціальності

Рівень вищої освіти

Ліцензований обсяг (на рік)

Дата і номер
рішення про
видачу ліцензії

Теплоенергетика
(Освітньо-наукова)

144

Теплоенергетика

третій (освітньонауковий/освітньотворчий) рівень

5

Наказ МОН від
18.05.2021 № 59-л

№ з/п Шифр галузі знань

Назва галузі знань

Код спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг

Номер рішення за
кожною спеціальністю
(наказ МОН, в якому
приймалося
рішення до даної
спеціальності)

Підготовка фахівців за третім (освітньо-науковим) рівнем 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). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291
«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та
адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія,
ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017
року № 53.
Підготовка докторів філософії
1

11

2

14

Математика та
статистика

Прикладна математика
113

Електрична інженерія
142

Місце провадження освітньої діяльності:
61046, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ ПОЖАРСЬКОГО , будинок 2/10
Дата і номер попередніх рішень
наказ МОН № 1511-л від 16.12.2016
Наказ МОН від 18.05.2021 № 59-л

Енергетичне
машинобудування

5

наказ МОН № 1511-л
від 16.12.2016

5

наказ МОН № 1511-л
від 16.12.2016

Дата і номер
Дата і номер рішення
рішення про
про переоформлення
розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремленого
освітньої
структурного підрозділу
діяльності

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
Дата і номер особи, яка внесла
запис до
рішення про
ліцензійного
анулювання
реєстру
ліцензії (наказ
МОН)
Сем'янівська
Ольга Вікторівна

