
У 2016 році ІПММС НАН України одержав ліцензію МОН України на підготовку 

аспірантів за  спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Але 

постановою від 01.02.2017 №53 КМ України вніс зміни до постанови від 

29.04.2015  №266, зокрема спеціальність 122 розділена на 2 спеціальності:  

122 - Комп’ютерні науки та 126 - Інформаційні системи і технології.  

Так як, за роз’ясненнями МОН України, при збереженні номера спеціальності зі 

скоригованим найменуванням дія ліцензії на підготовку аспірантів продовжується, то 

Вчена рада ІПММС НАН України прийняла рішення і затвердила зміни в 

найменуванні спеціальності, за якою здійснюється підготовка в аспірантурі та 

докторантурі  ІПММС НАН України: спеціальність 122 - Комп’ютерні науки. 
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Вчену раду у складі 23 осіб затверджено рішенням Зборів колективу наукових 

працівників  ІПММС НАН України (протокол  від  27.04.2017). 

  

 Були присутні члени ради: д.т.н., акад. НАН України Морозов А.О.; д.ф.-м.н., 

професор Клименко В.П.; к.т.н., с.н.с. Ієвлєв М.Г.; к.ф.-м.н. Беженар Р.В.; к.т.н., доцент 

Бєгун В.В.; к.ф.-м.н. Бровченко І.О.; к.т.н., с.н.с. Вишневський В.В.; д.т.н., професор  

Горбань І.І.; к.т.н. Гречанінов В.Ф.; к.ф.-м.н., с.н.с. Ківва С.Л.; д.т.н., с.н.с. Ковалець І.В.; 

к.т.н. Лисецький Ю.М.; д.т.н., професор Литвинов В.В.; д.ф.-м.н., професор Мадерич В.С.; 

к.т.н., с.н.с. Майстренко С.Я.; голова профспілки  Мікляєва Н.І.; д.т.н., с.н.с. Різник О.М.; 

к.ф.-м.н. Терлецька К.В.; к.т.н., с.н.с. Ященко В.О. (всього 19 членів ради). 

 

Головує на засіданні голова Вченої ради інституту Морозов А.О. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

2. Затвердження зміни найменування спеціальності, за якою здійснюється підготовка 

в аспірантурі та докторантурі  ІПММС НАН України. 

Доповідач:  к.т.н., с.н.с. Ієвлєв М.Г. 

 

 СЛУХАЛИ: 

К.т.н., с.н.с. Ієвлєва М.Г., який сказав, що відбулися зміни у найменуванні 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка в аспірантурі та докторантурі  ІПММС НАН 

України. КМ України постановою від 29.04.2015 №266 затвердив перелік галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Наказом МОН 

України №1151 встановлена відповідність наукових спеціальностей за переліком 2011 року 

та новими спеціальностями. 

В ІПММС України підготовка аспірантів та докторантів, а також захист дисертацій у 

спецраді проводилася за спеціальностями 05.13.06 - Інформаційні технології та 05.13.23 - 

Системи та засоби штучного інтелекту, яким відповідає нова спеціальність 122 - 



Комп’ютерні науки та інформаційні технології. У 2016 році ІПММС України одержав 

ліцензію МОН України на підготовку аспірантів за цією спеціальністю. Але постановою від 

01.02. 2017 №53 КМ України вніс зміни до постанови від 29.04.2015  №266, зокрема 

спеціальність 122 розділена на 2 спеціальності: 122 - Комп’ютерні науки та 126 - 

Інформаційні системи і технології. Листом 1/9 від 24.02.2017 МОН України роз’яснює, що 

при збереженні номера спеціальності зі скоригованим найменуванням дія ліцензії на 

підготовку аспірантів продовжується. Це повинно підтверджуватися рішенням Вченої ради 

наукової установи. Спеціальність же 126 - Інформаційні системи та технології потребує 

оформлення нової ліцензії.   

У зв’язку з цим Ієвлєв М.Г. запропонував Вченій раді затвердити зміни найменування 

спеціальності, за якою здійснюється підготовка в аспірантурі та докторантурі  ІПММС НАН 

України: спеціальність 122 - Комп’ютерні науки. 

 

В результаті обговорення прийняте рішення 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити зміни у найменуванні спеціальності, за якою здійснюється підготовка в 

аспірантурі та докторантурі  ІПММС НАН України. 

 

Рішення прийняте одноголосно. 

 

 

 

Голова Вченої ради 

акад. НАН України, д.т.н.        А.О. Морозов 

 

Вчений секретар 

к.т.н., с.н.с.                                                                           М.Г. Ієвлєв 

 


