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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 I-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. 
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ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 
 
Про відзначення 25-ї річниці незалежності України : лист МОН № 1/3-148 від 
24.03.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50865/ 
 
 
Про затвердження плану заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного  
Яру : наказ МОН № 312 від 23.03.16 року 

http://osvita.ua/legislation/other/50860/ 
 
 
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 20 червня 2013 року № 809 : наказ МОН № 289 від 18.03.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50813/ 
 
 
Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік : наказ МОН України, 
Міністерства фінансів України № 229/315 від 04.03.16 року 

http://osvita.ua/legislation/other/50642/ 
 
 
Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для виготовлення випускних документів про освіту : постанова КМУ  
№ 153 від 2.03.16 року 

http://osvita.ua/legislation/other/50652/ 
 
 

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 30 груд. 2015 р. № 1187 // Офіц. 
вісник України. –  2016.  – № 7. – С. 23. 
 

 
Про затвердження переліків тематик фундаментальних та прикладних досліджень i 
науково-технічних розробок вищих навчальних закладів і наукових установ та 
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формування їх тематичних планів у 2016 році : наказ МОН  № 158 від 25.02.16 
року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50467/ 
 
 
Щодо підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 
студентів : лист МОН № 1/9-97 від 23.02.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50435/ 
 
 
Про затвердження персонального складу сектору вищої освіти Науково-методичної 
ради Міністерства освіти і науки України : наказ МОН від № 136 від 19.02.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50313/ 
 
 
Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України : наказ МОН 
№ 125 від 16.02.16 року    http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50311/ 
 
 
Про відкликання листів МОН від 19.10.2015 № 1/9-491 та від 13.01.2016 № 1/9-8 : 
лист МОН № 1/9-78 від 15.02.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50136/ 
 
 
Про завершення верифікації переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади 
готові в 2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра 
(магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) : 
лист МОН № 1/9-67 від 08.02.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50075/ 
 
 
Щодо використання у практичній роботі вищих навчальних закладів англомовного 
варіанту Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти : лист МОН № 1/9-64 від 05.02.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49949/ 
 
 
Щодо підвищення кваліфікації : лист МОН № 1/9-58 від 04.02.16 року : керівникам 
вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49859/ 
 
 
Про оголошення конкурсного відбору членів науково-методичних комісій 
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки України : наказ МОН № 53 від 26.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49674/ 
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Про утворення Ради ректорів вищих навчальних закладів, які тимчасово переміщені 
із зони проведення антитерористичної операції : наказ МОН № 50 від 26.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49672/ 

 
Щодо тренінгів для органів студентського самоврядування 6-7 лютого 2016 року : 
лист МОН № 1/9-44 від 26.01.16 року  

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49653/ 
 
 
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 
2013 року № 1541 : наказ МОН № 1272 від 11.12.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49652/ 
 
 
Щодо основних вимог, яких необхідно дотримуватись головним розпорядникам 
бюджетних коштів при формуванні відомостей про основні результати наукової, 
науково-технічної, інноваційної діяльності та у сфері трансферу технологій за 2015 
рік : лист МОН № 1/12-320 від 22.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49565/ 
 
 
Щодо нової редакції Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" : 
лист МОН № 1/11-36 від 19.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49484/ 
 
 
Про документи про підвищення кваліфікації : наказ МОН № 34 від 19.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49483/ 
 
Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України 
Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) 
розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах 
та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше 
виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного 
бюджету та управління ними : наказ МОН № 1287 від 14.12.15 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49481/ 
 
 
Про верифікацію переліку спеціальностей, з яких вищі навчальні заклади готові в 
2016 році здійснювати прийом здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра (магістра і 
спеціаліста медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань) на основі 
повної загальної середньої освіти за бюджетні кошти : лист МОН № 1/9-26 від 
18.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49480/ 
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Щодо організації освітнього процесу у вищих навчальних закладах у разі зростання 
захворюваності на грип та ГРВІ : лист МОН № 1/9-18 від 15.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/other/50860/http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49415/ 

 

Про затвердження переліку спеціальностей (напрямів підготовки), за якими може 
здійснюватися підготовка курсантів : наказ МОН  № 14 від 14.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49409/ 

 

Про оголошення конкурсного відбору членів Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України : наказ МОН № 15 від 14.01.16 року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49402/ 

 

Про затвердження переліків проектів фундаментальних і прикладних досліджень та 
науково-технічних (експериментальних) розробок : наказ МОН  № 4 від 11.01.16 
року 

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/49364/ 

 

 

МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА СТАН  
ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Андрущенко В. Ідеологічні засади сучасного законотворення в галузі освіти [Текст] / 
В. Андрущенко  // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 5-9. 

 

Бакіров В. Харківський університетський консорціум: новий рівень інкорпорації 
університетських ресурсів  [Текст]  / В. Бакіров, Л. Бєлова  // Вища освіта України. – 
2016. – № 1. – С. 10-16. 

 

Бондарчук О.  … Імідж і саморегуляція, або Як здійснюється психологічна 
підготовка керівників освітніх організацій до діяльності в умовах змін [Текст] / О.  
Бондарчук // Освіта. – 2016. - 20-27 січ. – № 3-4. – С. 4-5. 

 
Бугров В. Володимир Бугров: Треба бути зрозумілими для західних партнерів 
[Текст] : [якість освіти за європ. стандартами] / В. Бугров  // Освіта України. – 2016. - 
18 січ. – № 1-2. – С. 11. 
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Вишневський О. Патріотичне виховання на тлі європеїзації українського суспільства 
[Текст] / О. Вишневський // Освіта. – 2016. - 6-13 січ. – № 1-2. – С. 14. 

 
Вільський Г. Формування критеріїв оцінювання наукової значущості студентських 
конкурсних досліджень [Текст] / Г. Вільський, Б. Михалишин, Л. Івлєва // Вища 
школа. – 2015. – № 11-12. – С. 29-34. 

 
Вінник О. Яка вага дисертації? [Текст] : [проблеми, пов'язані із захистом] /  
О. Вінник // Уряд. кур'єр. – 2016.  – 20 січ. – № 11. – С. 5. 

 
Войдило Я. Основні ресурси ефективності гуманітарно-світоглядної підготовки 
майбутніх інженерів [Текст] / Я. Войдило // Вища освіта України. – 2015. – № 4. –  
С. 61-66. 

 
Галата С. Як розподілити повноваження у вищих навчальних закладах? [Текст] /  
С. Галата // Освіта України. – 2016. - 8 лют. – № 5. – С. 6. 

 
Ганаба С. Мережеві технології як складова якісної освіти [Текст] / С. Ганаба // Вища 
школа. – 2016. – № 1. – С.44-52. 

 
Єфремов В. Збереження кадрового потенціалу вищої школи в умовах системної 
кризи в Україні [Текст] / В. Єфремов // Вища школа.  – 2015. – № 11-12. – С. 75-84. 

 
Завалевський Ю. Формування конкурентоспроможного фахівця - одне з головних 
завдань сучасного вищого навчального закладу [Текст] / Ю. Завалевський // Вища 
школа.  – 2015. – № 11-12. – С. 7-18. 

 
Кобіцька Ю. ВНЗ - престижне місце для початку кар'єри, або як зробити  
неможливе — можливим? [Текст] : [як можна мотивувати молодого викладача 
залишитися працювати в ун-ті?] / Ю. Кобіцька, Є. Сакало // Освіта України. – 2016. - 
8 лют. – № 5. – С. 7. 

 
Коваленко В. Розумові технології у вирішенні глобальних і фахових проблем вищої 
освіти [Текст] / В. Коваленко // Вища освіта України. – 2016. – № 1. – С. 30-36. 

 
Ковалів І. Бюджетні місця розподілятимуть по-новому [Текст] / І. Ковалів // Уряд. 
Кур'єр. – 2016. – 20 лют. – № 34. – С. 3. 

 



Ковалів І. До магістратури - через ЗНО [Текст]  / І. Ковалів // Уряд. Кур'єр.  - 2016.  –  
4 лют. – № 26. – С. 2.  

 
Ковалів І. Університети обмежують права студентів? [Текст] / І. Ковалів // Уряд. 
кур'єр. – 2016. - 12 січ. – № 5. – С. 5. 

 
Коноваленко Ю. Педагогічний інструментарій, яким неодмінно має володіти 
сучасний викладач вищого навчального закладу [Текст] / Ю. Коноваленко // Освіта. – 
2015. – 16-23 груд. – № 50. – С. 6. 

 
Коноваленко Ю. Топ-100 сучасних інструментів для навчання та викладання  
[Текст] / Ю. Коноваленко // Освіта. – 2016. – 20-27 січ. – № 3-4.  –  С. 6. 

 
Короденко М. Грантована підтримка [Текст] : [про участь навч. закл. у конкурсах 
грантів] / М. Короденко // Освіта України. – 2016. - 1 лют. – № 4. – С. 8. 

 
Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи 
освіти  [Текст] / Ю. Опанасюк  // Вища освіта України. – 2016.  –  № 1. – С. 49-53. 

  
Патон Б. Борис Патон: "Недофінансування НАН України призведе до згортання 
дослідницьких проектів і втрати наукових кадрів" [Текст] / Б. Патон // Голос  
України. – 2016. - 22 січ. – № 11. – С. 8. 

 
Письменкова Т. Засоби діагностики рівня досягнень студентів як складова системи 
забезпечення якості вищої освіти [Текст] / Т. Письменкова // Вища школа. – 2015. – 
№ 11-12. – С. 98-107. 

 
Попова І. Основні риси екологічно спрямованої освіти [Текст] / І. Попова // Вища 
освіта України. – 2015. – № 4. – С. 24-31. 

 
Прокопенко І. Іван Прокопенко: "На козацьких засадах" [Текст] : [нац.-патріот. 
виховання]  / І. Прокопенко // Освіта. – 2016. - 6-13 січ. – № 1-2. – С. 3. 

Рубанець О. Когнітивні засади формування інноваційної культури у вищій школі 
[Текст] / О. Рубанець // Вища освіта України. – 2016. - № 1. – С. 17-21. 

 
Силадій І. Демократизація як відповідь освіти на виклики глобалізованого світу  
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