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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.



ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 10.06.2016 № 655 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5632-

Про  оприлюднення  на  єдиному  веб-порталі  інформації  про  використання
публічних коштів : наказ МОН України № 215-а від 07.06.2016

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5626-

Про  затвердження  та  введення  в  дію  Методичних  рекомендацій  щодо
розроблення стандартів вищої освіти : наказ МОН № 600 від 01.06.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51506/

Про внесення змін до додатку 1 наказу Міністерства освіти і науки України від
24.02.2016 № 153 : наказ МОН України від 31.05.2016 № 594 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5675-

Про переоформлення ліцензій : лист МОН України від 31.05.2016 № 1/9-270 
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5554-

Про створення тендерних комітетів Міністерства освіти і науки України : наказ
МОН України від 30.05.2016 № 593 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5674-

Про  затвердження  плану  основних  заходів  цивільного  захисту  Міністерства
освіти і науки України на 2016 рік : наказ МОН України від 30.05.2016 № 592 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5551-

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» :
наказ МОН України від 30.05.2016 № 590

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51492/

Керівникам вищих навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і
науки України : лист МОН України від 27.05.16 № 4/1-19-832-16 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5543-
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Керівникам вищих навчальних закладів: лист МОН України від 26.05.2016 
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5542-

Про  затвердження  персонального  складу  спеціальної  конкурсної  комісії  з
формування  рейтингового  списку  кандидатів  у  члени  Ідентифікаційного
комітету з питань науки : наказ МОН України від 25.05.2016 № 566

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5546- 

Про  затвердження  методичних  рекомендацій :  наказ  МОН  України  від
23.05.2016 № 557

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5538-

Про  оголошення  конкурсного  відбору  проектів  наукових  робіт  та  науково
технічних  (експериментальних)  розробок  молодих  учених :  наказ  МОН
України від 20.05.2016 № 545 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5532-

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України від 18.05.2016 № 523 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5529-

Про затвердження рішень Атестаційної  колегії  Міністерства  щодо діяльності
спеціалізованих вчених рад від 12 травня 2016 року : наказ МОН України від
16.05.2016 № 515 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5526-

Про  включення  до  Державного  реєстру  наукових  установ,  яким  надається
підтримка держави : наказ МОН України від 12.05.2016 № 501

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5525-

Про деякі питання проведення акредитації напрямів підготовки, спеціальностей
: наказ МОН України від 12.05.2016 № 498 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5527-

Про  скасування  наказу  від  13.04.2016  №  433 :  наказ  МОН  України  від
05.05.2016 № 484 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-05-05/5502/nmon_484.pdf
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Щодо  процедури  проведення  конкурсного  відбору  виконавців  державного
замовлення у 2016 році : лист МОН України від 29.04.2016 № 1/9-219 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/549

Про  відзначення  Дня  пам’яті  та  примирення  :  лист  МОН  України  від
28.04.2016 № 1/9-212 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5490-

Про внесення змін у рейтинг науковців України за індексом Гірша з БД Scopus :
наказ МОН України від 21.04.2016 № 468 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5503-

Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України № 443 від 21.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51126/

Про утворення експертної комісії з проведення експертизи цінності секретних
документів : наказ МОН України від 14.04.2016 № 434 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5470-

Щодо  виконання  ЗУ  "Про  вищу  освіту"  про  розміщення  інформації  на
офіційних веб-сайтах вищих навчальних закладів : лист МОН України № 1/9-
189 від 14.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51106/

Про деякі питання формування штатних нормативів : наказ МОН України від
13.04.2016 № 433

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5469-

Про призначення академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів
на ІІ семестр 2015/2016 навчального року : наказ МОН України від 13.04.2016
№ 425 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5419-

Про визначення основних напрямів використання бюджетних коштів відповідно
до  міжнародних  договорів  України  на  2016  рік  :  наказ  МОН  України  від
13.04.2016 № 423 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5478-
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Щодо участі студентів в програмі Work&Travel USA : лист МОН України від
13.04.2016 № 1/9-186 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5420-

Щодо  документів  студентів,  переведених  з  вищих  навчальних  закладів
Донецької та Луганської областей : лист МОН України № 1/9-183 від 11.04.16
року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51060/

Про  затвердження  Зведеного  переліку  вищих  навчальних  закладів,  що
відносяться  до  категорій  з  цивільного  захисту  :  наказ  МОН  України  від
08.04.2016 № 414 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5463-

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2016 рік» : спільний наказ
Міністерства освіти і науки України та Міністерства фінансів України від
08.04.2016 № 410/425

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5460-

Щодо проведення у 2016 році як експерименту вступних випробувань під час
вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра
за  спеціальністю  081  "Право"  з  використанням  організаційно-технічних
процесів здійснення ЗНО : наказ МОН України № 409 від 08.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51056/

Про  утворення  робочої  групи  з  питань  проведення  у  2016  році  вступних
випробувань в порядку експерименту : наказ МОН № 408 від 08.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51052/

Про  затвердження  плану  заходів  Міністерства  освіти  і  науки  щодо  протидії
торгівлі людьми на період до 2020 року :  наказ МОН України від 08.04.2016
№ 405

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5457-

Про припинення виплати державних стипендій видатним діячам науки :  наказ
МОН України від 08.04.2016 № 391

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5444-
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Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні :
наказ МОН України № 389 від 08.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51027/

Про  внесення  змін  до  персонального  складу  експертних  рад  з  проведення
експертизи  дисертацій  Міністерства  освіти  і  науки  України  :  наказ  МОН
України від 08.04.2016 № 386

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/5441-

Щодо  проведення  зборів  членів  науково-методичних  комісій  (підкомісій)
сектору  вищої  освіти  Науково-методичної  ради  Міністерства  освіти  і  науки
України : лист МОН України № 1/9-178 від 06.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/51003/

Про  затвердження  персонального  складу  Науково-методичних  комісій
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти
і науки України : наказ МОН України № 375 від № 06.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50993/

Щодо  виплат  стипендій  у  2016  році  :  лист  МОН  України  №  1/9-172  від
06.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50992/

Про призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих
навчальних  закладів  на  ІІ  семестр  2015/16  навчального  року  :  наказ  МОН
України № 366 від 04.04.16 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50974/

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) :
постанова КМУ № 261 від 23.03.2016 року

http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/50986/

Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про забезпечення прав і свобод
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо
забезпечення права на здобуття освіти :  Закон України від 17 березня 2016
року  № 1038-VIII

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1038-19
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МЕТОДОЛОГІЯ, ПРОБЛЕМАТИКА СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Асєєв, Г. Структура метричних досліджень у сучасному наукознавстві [Текст] /
Г. Асєєв // Вісник Книжкової палати. – 2016. – № 1. – С. 6-8.

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

Вяткіна,  Т.  Методичні  підходи  до  формування  фахівців  туристичної  галузі
[Текст] / Т. Вяткіна // Вища школа – 2016. – № 3. – С. 79-85.

Галата, С. Метастази плагіату [Текст] : [плагіат у бакалавр. і магістер. роботах,
"запозичення"  у  кандидатських  дисертаціях,  списування  під  час  складання
іспитів] / С. Галата // Освіта України. – 2016. – 11 квіт. – № 14. – С. 8-9.

Галата, С. Чотири сходинки до інновації [Текст]  / С. Галата // Освіта України. –
2016. - 2 трав. – № 17. – С. 12. 

Іванова, Т. Які випускники потрібні світові? [Текст] /  Т. Іванова //  Освіта. –  
2016. - 4-11 трав. – № 18. – С. 3.

Киричок,  Т.  Електронні  навчальні  видання  сучасного  вищого  навчального
закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення [Текст] / Т. Киричок,
Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісник  Книжкової палати. – 2015. – № 9. – С. 38-39.

Киричок. А. Оцінка стану освіти у сфері зв'язків з громадськістю. Етична освіта
як складова процесу [Текст] / А. Киричок // Вісник Книжкової палати. – 2015. –
№ 10. – С. 37-40.

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

Кононенко,  Ю.  З  думкою  про  майбутнє  вищої  освіти  в  Україні  [Текст]  /  
Ю. Кононенко, Г. Данильчук // Вища школа.  – 2016. – № 4. – С. 93-100.

Луговий, В. Самостійність, незалежність і відповідальність вищого навчального
закладу [Текст] / В. Луговий // Освіта. – 2016. - 16-23 берез. – № 11-12. – С. 4-5.
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