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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 IV-го кварталу
2015 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.
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Про атестаційні справи здобувачів вчених звань : лист МОН № 1/9-621 від
24.12.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49182/
Щодо нарахування конкурсного бала вступникам на навчання до вищих
навчальних закладів України у 2016 році : лист МОН України № 1/9-615 від
22.12.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49137/
Щодо заповнення інформаційних таблиць до Правил прийому до вищого
навчального закладу у 2016 році : лист МОН України № 1/9-612 від 21.12.15
року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49110/
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України № 18/4-221-15 від 15.12.15 року
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Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2015/2016
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http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48632/
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МОН України № 1/9-550 від 17.11.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48555/
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навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших
вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів
державного (місцевого) бюджету : постанова КМУ № 927 від 11.11.15 року
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МОН України № 1151 від 06.11.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48542/

Про призначення персональних стипендій студентам вищих навчальних
закладів : наказ МОН України № 1124 від 30.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48329/

Щодо вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки" : лист МОН України № 1/9-515 від 28.10.15
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якості освіти : наказ МОН України № 1107 від 26.10.15 року
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діагностики : лист МОН України № 1/9-510 від 26.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48243/
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навчальних закладів на 2015/16 навчальний рік : наказ МОН України № 1098
від 22.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48202/
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України № 1/9-496 від 21.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48186/

Щодо погодження рішень органами студентського самоврядування : лист МОН
України № 1/9-495 від 21.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48185/
Щодо використання незаконних документів терористичних організацій для
навчання у вищих навчальних закладах України : лист МОН України № 1/9499 від 21.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48193/
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освіти і науки у 2016 році : лист МОН України № 1/9-491 від 19.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48201/
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Офіційний вісник України. – 2015. – № 83. – С. 7.
http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494
Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020
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http://www.president.gov.ua/documents/5802015-19494
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук у 2015/2016 навчальному році :
наказ МОН України № 1079 від 13.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48152/
Щодо проведення Міжнародного конкурсу наукових робіт "Громадянське
суспільство: світові традиції та вітчизняні реалії": лист ІМЗО № 2.1/10-513 від
13.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48109/#soc2

Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних закладів на І семестр 2015/16 навчального року : наказ МОН
України № 1067 від 12.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48095/
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 вересня
2007 року № 781 : наказ МОН України № 1057 від 09.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48154/
Про оголошення конкурсів на заміщення посад керівників вищих навчальних
закладів : наказ МОН України № 478-к від 08.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48090/
Щодо Статутів вищих навчальних закладів : лист МОН України № 1/9-479 від
08.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48037/
Про проведення круглого столу з питань присвоєння вчених звань : лист МОН
України № 1/9-474 від 06.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48034/
Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при
заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з
ними трудових договорів (контрактів) : наказ МОН України № 1005 від
05.10.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48035/
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння
вчених звань від 29 вересня 2015 року : наказ МОН України № 987 від
29.09.15 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48032/
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