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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 IІІ-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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ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : лист МОН № 
1/9-454 від 25.09.15 р. 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47947/ 
 

 
Про затвердження змін до розподілу обсягу державного замовлення на підготовку 
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практичних конференцій та семінарів студентів і молодих учених на 2016 рік : лист 
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Про затвердження Порядку розміщення вищими і професійно-технічними 
навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків 
державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за 
надання платних послуг : постанова КМУ № 657 від 26.08.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47796/ 
 

Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого 
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців : постанова КМУ № 
658 від 26.08.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47802/ 
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та Луганській областях : лист МОН № 1/9-403 від 25.08.15 року 
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Про затвердження Типового договору про надання освітніх послуг між вищим 
навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою : постанова КМУ № 634 
від 19.08.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47729/ 
 
 
Щодо зарахування іноземних громадян на навчання за квотами Міністерства освіти і 
науки України : лист МОН № 1/9-399 від 18.08.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47651/ 
 
 
Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність : постанова КМУ № 579 від 12.08.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47672/ 
 

 

Щодо затвердження Положення : наказ МОН № 867 від 11.08.15 року 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47659/ 

 
Положення про проведення Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних 
(експериментальних) розробок молодих учених, які працюють у вищих навчальних 
закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства 
освіти і науки України, подальшого виконання робіт і розробок та управління ними 
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Щодо строків оплати за навчання : лист МОН № 1/9-382 від 10.08.15 року 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47587/ 
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України в 2015 році : наказ МОН України від 30.07.2015 року № 822 / МОН Укра 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0927-15 
 

 
Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення 
наукових досліджень на 2015 рік : розпорядж. Президента України від 30 лип. 
2015 р. № 637/2015-рп // Уряд. кур'єр. – 2015. - 1 серп. – № 139. – С. 10. 

http://www.president.gov.ua/documents/6372015-rp-19287 
 
 

Про проведення конкурсного відбору кандидатів на одержання державних стипендій 
для видатних діячів науки : наказ МОН України від  21.07.2015 № 782  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE27390.html 
 
 
Про затвердження Змін до Положення про дистанційне навчання : наказ МОН 
України від 14.07.2015 № 761 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0923-15 
 
 

Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів : наказ МОН 
України  від 14.07.2015 № 758 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0885-15 
 
 
Про використання форм документів : лист МОН України від 08.07.2015 № 1/9-318 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4158- 
 
 
Щодо перевірки достовірності документів про вищу освіту : лист МОН України  
від 08.07.2015 р. № 1/9-319 
http://www.stservice.com.ua/index.php/ru/news-all/128--08072015-19-319-q-q-08072015-

19-319-q-q 
 
 
Про стан виконання Міністерством освіти і науки України Плану заходів з 
виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого 
розвитку «Україна- 2020» у 2015 р., затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів від 4 березня 2015 р.  №213, та завдання галузі у середньостроковій 
перспективі : рішення Колегії МОН України від 03.07.2015 р. 
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Про проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 
навчання : рішення Колегії МОН України від 03.07.2015 р. 

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/6-6-20.pdf 
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рішення Колегії МОН України від 03.07.2015 р. // Освіта України. – 2015. - 13 лип. 
– № 27-28. – С. 5. 

http://mon.gov.ua/content/Діяльність/6-3-15.pdf 
 
 

Про затвердження форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних 
закладах : наказ від 02.07.2015 № 705 / МОН України 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0874-15 
 
 

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково педагогічних та 
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для 
державних потреб у 2015 році : постанова КМУ № 462 від 01.07.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/47342/ 
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