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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, наукововикладацькому складу та студентам.
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