
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З 
С"Г 20 і Ь р. 

м. Київ № 

Про затвердження обсягу державного 
замовлення на підготовку наукових, 
науково-педагогічних кадрів, підвищення 
кваліфікації і перепідготовку кадрів та 
затвердження змін до обсягу державного 
замовлення на підготовку фахівців 
з вищою освітою у вищих навчальних 
закладах, що знаходяться у сфері 
управління Міністерства освіти і науки 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 липня 
20 ї 6 р. № 408 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, 
науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації 
та перепідготовку кадрів у 2016 році», на підставі рішення Конкурсної комісії 
Міністерства освіти і науки з відбору виконавців державного замовлення на 
підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів від 15 липня 2016 року, 
протокол № З, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити зміни до обсягу державного замовлення у 2016 році 
на підготовку фахівців з вищою освітою за освітніми ступенями (освітньо-
кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та 



2 

магістра у вищих навчальних закладах, що знаходяться у сфері управління 
Міністерства освіти і науки, що додаються. 

2. Затвердити у 2016 році обсяг державного замовлення вищим 
навчальним закладам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти 
і науки на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів, що додається. 

3. Затвердити у 2016 році обсяг державного замовлення вищим 
навчальним закладам, що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти 
і науки на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, що додається. 

4. Управлінню з питань інформаційної політики та комунікацій 
оприлюднити на офіційному веб-сайті МОН затверджені обсяги державного 
замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, 
підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у вищих навальних закладах, 
що знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки. » 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
Міністра Совсун І. Р. 

Міністр Л. М. Гриневич 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України 
від ЛЄ.03 . 2016 р. № 

Обсяг державного замовлення 
на підвищення кваліфікації у 2016 році 

г 
Назва навчального закладу Післядипломна освіта Обсяг 

прийому 
Інститут иіслядипломної освіти 
Національного університету харчових 
технологій (м. Київ) 

Підвищення 
кваліфікації 6100 

Державний заклад освіти «Одеський 
інститут иіслядипломної освіти» 
Національного університету харчових 
технологій 

Підвищення 
кваліфікації 1500 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування 

Підвищення 
кваліфікації 4250 

Луганський державний обласний 
навчальний центр підготовки, 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації кадрів АПК Луганського 
національного аграрного університету 

Підвищення 
кваліфікації 430 

Навчальний центр Харківського 
національного технічного університету 
сільського господарства імені Петра 
Василенка 

Підвищення 
кваліфікації 

120 

Бучацький коледж Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету 

Підвищення 
кваліфікації 475 

| 

Відокремлений підрозділ 
Національного університету 
біоресурсів і природокористування 
України «Мукачівський аграрний 
коледж» 

Підвищення 
кваліфікації 

300 

Сумський державний університет Інтернатура 66 
Ужгородський національний Інтернатура 108 
університет у ї ^ ^ Т н * і^Клінічна ординатура 28 

Перший заступник Мініс 
Голова конкурсної комісії1 

Лисенко І.Е. 481-32-18 

І. Р. Совсун 


