
Міністерство освіти і науки України 

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА 
ДАЛЯ 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ  

Інформаційний бюлетень  

Вип. № 4 (8) 

(ІV квартал 2016р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сєвєродонецьк 
2016 



 

Укладачі: Шевердіна Л.К., Савельєва В.В. 
Комп’ютерна верстка: Савельєва В.В. 
 
 

Питання вищої освіти в Україні та за кордоном : інформаційний бюлетень / 
Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля; наукова бібліотека; склад.  
Л.К. Шевердіна, В.В. Савельєва. – Сєвєродонецьк, 2016. – Вип. № 4. – 10с. 

 
 
 
 

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 IV-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 

 
Щодо запису в документі про здобуття вищої освіти : лист МОН України від 
28.12.2016 № 1/9-677  

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/53684/ 
 
 
Про результати акредитації та атестації : наказ МОН України від 26.12.2016 № 
1613 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-26/6654/nak.pdf 
 
 
Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності 
спеціалізованих вчених рад від 13 грудня 2016 року : наказ МОН України від 
22.12.2016 № 1604 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-27/6655/1604.pdf 
 
 

Щодо надання роз'яснення : лист МОН України від 19.12.2016 № 1/9-655  
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-19/6593/1_9-655.pdf 

 
 
Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення на 
підготовку фахівців з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних кадрів 
та підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, що знаходяться у 
сфері управління Міністерства освіти і науки, та додаткового розподілу обсягу 
державного замовлення для студентів пільгових категорій : наказ МОН 
України від 15.12.2016 № 1531 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-21/6637/nmo-1531.pdf 
 
 
На здобуття Державних премій України в галузі науки : лист МОН України від 
09.12.2016 № 1/9-646  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-16/6563/dergeavnapremiya2017.pdf 
 
 
Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 
навчальному році : наказ МОН України від 09.12.2016 № 1495 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6590- 
 
 
Про затвердження Положення про Науково-дослідний інститут   
українознавства :  наказ МОН України від 09.12.2016 № 1493 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-20/6621/nmo-1493.pdf 
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Про затвердження Плану заходів щодо створення та введення в експлуатацію 
Національного репозитарію академічних текстів : наказ МОН України від 
07.12.2016 № 1466  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-20/6598/nmo-1466.pdf 
 
 
Деякі питання визначення технічних вимог до апаратного та програмного 
забезпечення Єдиної державної електронної бази з питань освіти : наказ МОН 
України від 06.12.2016 № 1461 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-13/6558/nmo-1461-1.pdf 
 
 
Про утворення робочої групи щодо удосконалення системи забезпечення 
рівного доступу до вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій 
території України або на території проведення антитерористичної операції : 
наказ МОН України від 02.12.2016 № 1459 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-13/6556/nmo-1459-1.pdf 
 
 

Про затвердження Орієнтовного плану Міністерства освіти і науки України 
щодо проведення консультацій з громадськістю на 2017 рік : наказ МОН 
України від 02.12.2016 № 1458  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6555- 
 
 

Щодо проведення регіональних нарад — семінарів : наказ МОН України від 
29.11.2016 № 1435  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-30/6516/1435.pdf 
 
 
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28.10.2009 №991 : наказ МОН України від 23.11.2016 № 1420  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6514/nmo-1420.pdf 
 
 

Щодо робочої групи зі створення та введення в експлуатацію Національного 
репозитарію академічних текстів : наказ МОН України від 23.11.2016 № 1417  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-30/6512/1417.pdf 
 
 
Про утворення робочої групи з розроблення проекту Умов прийому на навчання 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 
році : наказ МОН України від 23.11.2016 № 1416  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6511/nmo-1416.pdf 
 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-20/6598/nmo-1466.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-13/6558/nmo-1461-1.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-12-13/6556/nmo-1459-1.pdf
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6555-
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-30/6516/1435.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6514/nmo-1420.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-30/6512/1417.pdf
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6511/nmo-1416.pdf


Про внесення змін до персонального складу експертних рад з проведення 
експертизи дисертацій Міністерства освіти і науки України : наказ МОН 
України від 23.11.2016 № 1415  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6510/nmo-1415.pdf 
 
 
Про перегляд наказів МОН : наказ МОН України від 23.11.2016 № 1413  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-29/6508/nmo-1413.pdf 
 
 
Про затвердження Статуту Державного навчального закладу «Сєвєродонецьке 
вище професійне училище» : наказ МОН України від 22.11.2016 № 1403  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-25/6499/nmo-1403.pdf 
 
 

Про проведення атестації для визнання кваліфікацій, результатів навчання та 
періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій 
території України після 20 лютого 2014 року : лист МОН України № 01-
18/2406 від 18.11.16 р. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/53176/ 
 
 
Про внесення змін до складу постійно діючої експертної комісії з організації та 
проведення експертизи цінності документів у Міністерстві освіти і науки 
України : наказ МОН України від 17.11.2016 № 1386  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-23/6483/nmo-1386.pdf 
 
 

Щодо заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів : лист МОН України від 
17.11.2016 № 1/9-605  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-21/6455/1_9-605.pdf 
 
 

Про внесення змін до складу нагородної комісії Міністерства освіти і науки 
України : наказ МОН України від 15.11.2016 № 1385  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-22/6479/nmo-1385.pdf 
 
 

Про закріплення державного майна за Вищим професійним училищем № 92 м. 
Сєвєродонецька : наказ МОН України від 15.11.2016 № 1377  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-22/6472/nmo-1377.pdf 
 
 

Про закріплення державного майна за Новоайдарським професійним аграрним 
ліцеєм : наказ МОН України від 15.11.2016 № 1373  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-22/6468/nmo-1373.pdf 
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Про затвердження Статуту Державної освітньої установи «Навчально-
методичний центр з питань якості освіти» : наказ МОН України від 14.11.2016 
№ 1364  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-16/6452/nmo-1364.pdf 
 
 

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2016/2017 навчальному році : 
наказ МОН України від 10.11.2016 № 1360  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-16/6448/nmo-1360.pdf 
 
 
Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього (навчально- виховного) 
процесу : наказ МОН України від 10.11.2016 № 1344  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-16/6425/nmo-1344.pdf 
 
 

Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 
27.05.2016 №583 : наказ МОН України від 09.11.2016 № 1339  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-16/6445/nmo-1339.pdf 
 
 
Щодо виплати одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям 
випускників вищих навчальних закладів у 2016 році : наказ МОН України від 
04.11.2016 № 1334  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-11/6418/nmo-1334.pdf 
 
 
Про створення конкурсної комісії Міністерства освіти і науки України з відбору 
кандидатів на здобуття державних стипендій для видатних діячів освіти : наказ 
МОН України від 04.11.2016 № 1333  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-11/6417/nmo-1333.pdf 
 
 

Про поліпшення якості навчальних видань : наказ МОН України від 
04.11.2016 № 1332  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-11/6416/nmo-1332.pdf 
 
 

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 31.05.2013 
№ 656 : наказ МОН України від 03.11.2016 № 1330  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-10/6415/nmo-1330.pdf 
 
Про планування роботи Міністерства освіти і науки України на 2017 рік та 
звітування за 2016 рік : наказ МОН України від 02.11.2016 № 1310  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6389- 
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Про формування плану роботи колегії МОН у І півріччі 2017 року : наказ МОН 
України від 02.11.2016 № 1309  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-08/6395/nmo-1309.pdf 
 
 
Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в 
галузі освіти 2017 року : лист МОН України від 01.11.2016 № 1/9-576  

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6387- 
 
 
Про утворення експертно-кадрової комісії з розгляду питань діяльності 
керівників вищих навчальних закладів, установ та організацій, які належать до 
сфери управління Міністерства освіти і науки України : наказ МОН України 
від 01.11.2016 № 1299  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-02/6388/nmo_1299.pdf 
 
 

Про призначення академічних стипендій Президента України аспірантам на 
2016/2017 навчальний рік : наказ МОН України № 1286 від 27.10.2016 р. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52762/ 
 
 
Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2016 рік : спільний 
наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів 
України від 01.11.2016 № 1302/915  

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-21/6459/nmo-1302_915.pdf 
 
 
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.05.2016 
№ 593 : наказ МОН України від 27.10.2016 № 1290 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-01/6383/nmo-1290-2.pdf 
 
 

Про затвердження Плану заходів із вдосконалення нормативно-правової бази 
вищої освіти на 2016/2017  навчальний рік : наказ МОН України від 
27.10.2016 № 1288 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-01/6381/nmo-1288-2.pdf 
 
 
Про внесення змін до розподілу коштів передбачених для фінансування у 2016 
році міжнародних наукових заходів, затверджених наказом МОН України від 
19.05.2016 р. № 533 : наказ МОН України від 25.10.2016 № 1281 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-11-01/6375/nmo-1281-1.pdf 
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Щодо надання пропозицій : лист МОН України від 24.10.2016 № 1/9-566  
http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-10-26/6333/1_9-566.pdf 

 
 
Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році : наказ 
МОН України від 20.10.2016 № 1272 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6368- 
 
 
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році : 
наказ МОН України від 20.10.2016 № 1266 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6363- 
 
 
Про призначення академічної стипендії імені М.С. Грушевського аспірантам на 
2016/2017 навчальний рік : наказ МОН України від 12.10.2016 № 1235 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6343- 
 
 
Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих 
навчальних закладів на І семестр 2016/17 навчального року : наказ МОН 
України № 1214 від 07.10.2016 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52525/ 
 
 

Про призначення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих 
навчальних закладів на 2016/17 навчальний рік : наказ МОН України № 1213 
від 07.10.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52510/ 
 
 
Про затвердження технологічних карток адміністративних послуг у сфері 
ліцензування, що надаються Міністерством освіти i науки України : наказ 
МОН України  №1212 від 07.10.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52511/ 
 
 

Про утворення Міжвідомчої робочої групи з моніторингу і організаційно-
методичного забезпечення розвитку національної інноваційної системи  
України : наказ МОН України №1205 від 06.10.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52492/ 
 
 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-10-26/6333/1_9-566.pdf
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6368-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6363-
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/6343-
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52525/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52510/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52511/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52492/


Керівникам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації, директорам 
державних підприємств, установ, організацій : лист МОН України № 1/9-513 
від 29.09.2016 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52388/ 
 
 
 
 

МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Галата С. Чесність - це внутрішній принцип : [боротьба з плагіатом в ун-тах та 
наук. установах]   [Текст] / С. Галата // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. –  
№ 40. – С. 10-11. 

 

Горська С. Траєкторія руху від науковців : [ключові особливості "Націоналтної 
доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні", презентованої  
5 верес. 2016 р. у НАПН] [Текст]  / С. Горська // Освіта. – 2016. –  
31 серп.-7 верес. – № 36-37. – С. 2-3. 

 

Гурак Р. Державна інспекція навчальних закладів стала відкритішою [Текст] /  
Р. Гурак // Освіта України. – 2016. - 10 жовт. – № 40. – С. 9. 

 

Девтерова Т. Управління мотивацією студентів при вивченні педагогіки вищої 
школи [Текст]  / Т. Девтерова // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 50-57. 

 

Ільницький Д. О. Науково-освітня інфраструктура як детермінанта глобального 
конкурентного лідерства  [Текст] / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 
2016. – № 5. – С. 23-39. 

 

Інноватика в сучасній освіті  [Текст]  // Освіта. – 2016. - 26 верес. – № 40. – С. 8. 

 

Книш І. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта як 
система vc on-line освіта як мережа [Текст]  / І. Книш // Вища освіта України. – 
2016. – № 3. – С. 42-49. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/52388/


Коваленко В. Синергетична теорія метровізації розуму та розумових технологій 
у галузі дидактологістики вищої школи [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта 
України. – 2016. – № 3. – С. 37-41. 

 

Коноваленко Ю. Завдяки, а не всупереч: як подолати когнітивний дисонанс? : 
[навчати студентів по-новому] / Ю. Коноваленко  [Текст] // Освіта. – 2016. –  
26 жовт.- 2 листоп. – № 45-46. – С. 6. 

 

Кривда М. "Sikorsky Challenge": мільйони доларів за ідеї : [60 наук. проектів] / 
М. Кривда, В. Семенчук [Текст]  // Голос України. – 2016. - 18 жовт. – № 197. – 
С. 9. 

 

Кулик Н. Вихід для винаходу [Текст]  / Н. Кулик // Освіта України. – 2016. –  
26 верес. – № 38. – С. 14. 

 

Любарець В. Створення електронної освітньої платформи ACCENT - шлях до 
якісної освіти  [Текст] / В. Любарець // Вища освіта України. – 2016. – № 3. –  
С. 58-63. 

 

Подольська Є. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень 
викладачів  [Текст]/ Є. Подольська, Т. Подольська // Вища освіта України. – 
2016. – № 3. – С. 64-69. 

 

Приватні навчальні заклади мобільніші в наданні освітніх послуг [Текст] // 
Освіта. – 2016. - 12-19 жовт. – № 43-44. – С. 1. 

 

Проблеми доступу : [спрощення доступу до української освіти дітей з Донбасу 
та Криму]  [Текст] // Освіта України. – 2016. - 31 жовт. – № 43. – С. 5. 

 

Рубанець О. Когнітивний аспект методологічного оновлення вищої школи 
[Текст]  / О. Рубанець // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 24-29. 

 



Салов В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною 
базою  [Текст] / В. Салов // Вища школа – 2016. – № 9. – С. 27-35. 

 

Сьогодення і майбутнє вищої освіти  [Текст] // Освіта України. – 2016. –  
7 листоп. – № 44. – С. 4. 

 

Чубарева О. Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному 
полі сучасних студентів [Текст]  / О. Чубарева // Вища освіта України. – 2016. – 
№ 3. – С. 79-84. 

 

Щербакова О. Стан розвитку риторико-комунікативної культури сучасного 
університету: аналіз актуальної проблематики міждисциплінарних 
риторикознавчих заходів 2016 року в Литві, Канаді й Україні [Текст] /  
О. Щербакова // Вища освіта України. – 2016. – № 3. – С. 70-78. 

 

Ямковий В. Апробація моніторингу системи вищої освіти на прикладі 
Харківської області [Текст]  / В. Ямковий // Вища школа.  – 2016. – № 9. – 
С. 77-94. 

 
 
 

ВИЩА ОСВІТА ЗА КОРДОНОМ 
 

Брухаль Г. Обміняємося студентами з Японією [Текст] / Г. Брухаль // Голос 
України. – 2016. - 28 верес. – № 184. – С. 6. 

 

Головко О. Талановиті студенти отримають спеціальні стипендії : [про 
співпрацю НТУУ "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського" з 
компанією Huawei]  [Текст] / О. Головко // Уряд. кур'єр. – 2016. - 28 верес. –  
№ 182. – С. 16. 

 

Зварич І. Історичні періоди розвитку вищої освіти в Іспанії [Текст]  / І. Зварич // 
Вища школа. – 2016. – № 9. – С. 117-126. 

 


