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Інформаційний  бюлетень  відображає  офіційні  документи  щодо  питань
вищої освіти України – законодавчі акти уряду України, Міністерства освіти і
науки,  якими регламентується  робота  ВНЗ,  рекомендує  статті  з  періодичних
видань,  які  надійшли до  фондів  наукової  бібліотеки  протягом II-го  кварталу
2016 року, де розглядаються методологія,  проблематика,  стан та перспективи
розвитку вищої освіти в Україні і за кордоном.

В бюлетені також представлені Інтернет-посилання на онлайн документи 
і  публікації,  що  будуть  в  нагоді  тим,  хто  навчається  та  навчає.  Наведені
матеріали  адресовані  керівникам  вищих  навчальних  закладів,  науково-
викладацькому складу та студентам.



ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Про включення  наукових  установ  до  Державного  реєстру  наукових  установ,
яким надається підтримка держави :  наказ МОН України від 23.09.2016 №
1143 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6221-

Про утворення робочої групи з розроблення проекту Умов прийому на навчання
до вищих навчальних закладів у 2017 році : наказ МОН України від 15.09.2016
№ 1110 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52321/

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 червня
2015 року № 690 : наказ МОН України від 14.09.2016 № 1109

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6215-

Про  проведення  VII  Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу  учнівської
молоді імені Тараса Шевченка : лист МОН України від 14.09.2016 № 1/9-491 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6203-

Про  створення  комісії  Міністерства  освіти  і  науки  України  із  встановлення
факту  контролю  за  діяльністю  ліцензіатів  у  сфері  вищої  освіти  осіб  інших
держав, що здійснюють збройну агресію проти України» : наказ МОН України
від 07.09.2016 № 1083

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6188-

Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 05.09.2016 № 1073 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6122-

Щодо проведення заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру :
лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-455

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-09-02/6117/1_9-455.pdf

Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими та перехідними у
2015 році науково-дослідними роботами : наказ МОН України від 29.08.2016
№ 1026

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-31/6115/nmo-1026-1.pdf

Про внесення змін у додаток до наказу від 01.10.2015 № 1001 «Про утворення
комісії  з  інвентаризації  та  проведення  щорічної  інвентаризації  матеріальних
цінностей,  грошових  коштів  та  розрахунків  :  наказ  МОН  України  від
26.08.2016 № 1021

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6111-
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Про створення робочої  групи з розроблення проекту навчальної програми та
запровадження системи тренінгів : наказ МОН України від 23.08.2016 № 1018

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6107-

Про  введеня  в  дію  Табеля  термінових  та  строкових  донесень  Міністерства
освіти і науки України з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності :
наказ МОН України від 19.08.2016 № 851

http://osvita.ua/legislation/other/52158/

Про відзначення 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського :  наказ
МОН України від 18.08.2016 №999

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-18/6023/nmo-999.pdf

Про  затвердження  змін  до  розподілу  обсягу  державного  замовлення  на
підготовку  фахівців  з  вищою  освітою  у  вищих  навчальних  закладах,  що
знаходяться  у  сфері  управління  Міністерства  освіти  і  науки  :  наказ  МОН
України від 17.08.2016 № 993

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6024-

Про підсумки завершального туру Всеукраїнського огляду - конкурсу на кращий
стан фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах : наказ МОН
України № 990 від 17.08.2016 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52164/

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 11.08.2016 № 966

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-22/6059/nmo-966.pdf

Про утворення робочої групи та затвердження плану заходів робочої групи з
питань розвитку соціальної згуртованості суб'єктів освітнього процесу :  наказ
МОН України від 05.08.2016 №951

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5974-

Щодо зарахування вступників : лист МОН України від 05.08.2016 № 1/9-418 
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5972-

Про зміни у складі колегії Міністерства освіти і науки України :  наказ МОН
України від 04.08.2016 № 934

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6028-

Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні  :
наказ МОН України від 03.08.2016 № 933

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5930-
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Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві освіти і
науки України : наказ МОН України від 03.08.2016 № 932

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-04/5931/nmon_932.pdf

Про ліцензування освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 03.08.2016 № 933

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5930-

Про затвердження Положення про Громадську раду при Міністерстві освіти і
науки України : наказ МОН України від 03.08.2016 № 932

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-08-04/5931/nmon_932.pdf

Щодо заяв про допуск до участі у конкурсі для вступу на навчання за рахунок
коштів  фізичних  або  юридичних  осіб  :  лист  МОН України  № 1/9-402  від
27.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51933/

Щодо  подання  електронних  заяв  на  вступ  до  вищих  навчальних  закладів
України : лист МОН України від 26.07.2016 № 1/9-398 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5857-

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  України  :  наказ  МОН України від
25.07.2016 № 878

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5859-

Про  внесення  змін  до  персонального  складу  Науково-методичних  комісій
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти
і науки України : наказ МОН України від 25.07.2016 № 872

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5828-

Про  створення  Національного  репозитарію  академічних  текстів  :
Розпорядження КМ України від 22 липня 2016 р. № 504-р   

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504-2016-р

Щодо врахування особливостей подання заяв у електронній формі окремими
категоріями : лист МОН України від 22.07.2016 № 1/9-393 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5815-

Щодо  зарахування  на  навчання  окремих  категорій  вступників  :  лист  МОН
України № 1/9-392 від 22.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51927/
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Про заміну заяв вступників, помилково поданих до вищого навчального закладу
на участь тільки у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб :
лист МОН України  № 1/9-391 від 21.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51928/

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 19.07.2016 № 856

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5769-

Щодо прийому документів та проведення вступних випробувань :  лист МОН
України  № 1/9-382 від 19.07.2016 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51895/

Деякі  питання  вступу  до  ВНЗ  окремих  категорій  громадян  :  лист  МОН
України від 18.07.2016 № 1/9-376

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5756-

Щодо прийому документів : лист МОН України  № 1/9-374 від 18.07.16 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51870/

Щодо прийому документів :  лист МОН України  № 1/12-3395 від 15.07.2016
року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51861/

Про надання списків випускників 2016 року :  лист МОН України № 1/9-371
від 15.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51859/

Щодо зарахування окремих категорій громадян : лист МОН України № 1/9-361
від 12.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51812/

Про затвердження обсягу державного замовлення на прийом та випуск фахівців
з вищою освітою у 2016 році для вищих навчальних закладів, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України :  наказ МОН України
від 11.07.2016 № 821

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5751-

Про затвердження рішень Атестаційної  колегії  Міністерства  щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 1 липня 2016 року :  наказ МОН України від
11.07.2016 № 820

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5745-
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Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 08.07.2016 № 816

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5738-

Щодо зарахування окремих категорій громадян : лист МОН України № 1/9-355
від 08.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51811/

Про  державне  замовлення  на  підготовку  фахівців,  наукових,  науково-
педагогічних  та  робітничих  кадрів,  на  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовку кадрів у 2016 році : Постанова КМУ № 408 від 06.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51836/

Щодо  прийому  документів  від  вступників,  що  проживають  на  тимчасово
окупованій території Донецької та Луганської областей, а також в Автономній
Республіці Крим : лист МОН України № 1/9-342 від 04.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51761/

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України № 771 від 04.07.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51762/

Про  підсумки  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  2015/2016  навчального
року : наказ МОН України від 02.07.2016 № 756 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5927-

МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

1. Андрущенко В. Академічна мобільність в українському просторі  вищої
освіти: реалії, виклики та перспективи розвитку [Текст] / В. Андрущенко,
Д. Свириденко // Вища освіта України. – 2016. – № 2. – С. 5-11.

2. Антонова  О.  М.  Формування  фінансово-економічного  механізму
забезпечення  економічної  безпеки  ВНЗ  [Текст]  /  О.  М.  Антонова  //
Актуал. пробл. економіки. – 2016. – № 3. – С. 117-126.

3. Артюх С.  Професійні  компетенції  як  базові  орієнтири  для  викладання
навчальних дисциплін у технічних ВНЗ на прикладі курсу "Психологія"
[Текст] /  С. Артюх, Т. Сапельнікова //  Вища школа.   – 2016. – № 6. –  
С. 79-88.
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4. Баштовенко О. Інноваційний підхід до фізичного виховання у формуванні
здорового способу життя [Текст] / О. Баштовенко, Г. Ярчук  // Вища освіта
України. – 2016. – № 2. – С. 60-65.

5. Виші-рекордсмени :  [ТОП-20  вишів,  що отримали найбільшу кількість
додатк.  місць  держзамовлення]   [Текст]  //  Освіта  України.  –  2016.  -  
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