
НАКАЗИ МОН 

№№ Назва Посилання 

1.  Наказ МОН, Національного агентства з питань державної служби від 

18.10.2021 №1105/165-21 «Про затвердження програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти» 

https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-

ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-

nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-

derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-

programi-yedinogo-derzhavnogo-

kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn 

2.  Наказ МОН від 05.07.2021 №769 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо удосконалення освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства в закладах 

вищої освіти України, з урахуванням особливостей їх підготовки» 

http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzir

ovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%

D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B

2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%967

69_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0

%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%

D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0

%D1%86%D1%96%D1%97.pdf 

3.  Наказ МОН від 01.02.2021 №128 "Про затвердження Вимог до 

міждисциплінарних освітніх (наукових) програм" 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-

program-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-

ukrayini-06-kvitnya-2021-roku-za-45436076 

4.  Наказ МОН від 17.02.2021 №216 "Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів професійної (професійно-

технічної) освіти за компетентнісним підходом" 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-

standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-

osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom 
5.  Наказ МОН від 25.01.2021  № 102 "Про затвердження форм 

документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, 

зразка академічної довідки" 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-

stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-

dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-

ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744 
6.  Наказ МОН від 20.07.2020 № 931 "Про затвердження Порядку 

надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-

20#Text  

7.  Наказ МОН від 30.04.2020 №584 «Про унесення змін до Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти» 

http://edu-

mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomend

aciji_2020_z_Nakazom.pdf 

https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
https://mon.gov.ua/ua/npa/spilnij-nakaz-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-ta-nacionalnogo-agenstva-ukrayini-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-pro-zatverdzhennya-programi-yedinogo-derzhavnogo-kvalifikacijnogo-ispitu-zi-specialnosti-publichn
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
http://kb.nuos.edu.ua/repository/data/Akr_Licenzirovanie/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_%D0%B2%D1%96%D0%B4_05.07.2021_%E2%84%96769_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-06-kvitnya-2021-roku-za-45436076
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-06-kvitnya-2021-roku-za-45436076
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-06-kvitnya-2021-roku-za-45436076
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-vimog-do-mizhdisciplinarnih-osvitnih-naukovih-program-zareyestrovano-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-06-kvitnya-2021-roku-za-45436076
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-rozroblennya-standartiv-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti-za-kompetentnisnim-pidhodom
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-form-dokumentiv-pro-vishu-osvitu-naukovi-stupeni-ta-dodatka-do-nih-zrazka-akademichnoyi-dovidki-zareyestrovanij-v-ministerstvi-yusticiyi-ukrayini-29-sichnya-2021-roku-za-12235744
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20#Text
http://edu-mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomendaciji_2020_z_Nakazom.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomendaciji_2020_z_Nakazom.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8982/Metodichni_rekomendaciji_2020_z_Nakazom.pdf


8.  Лист МОН від 09.08.2019 №1/9-507 "Щодо набрання чинності Закону 

України "Про фахову передвищу освіту"" 

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-

09082019-19-507-shodo-nabrannya-chinnosti-

zakonu-ukrayini-pro-fahovu-peredvishu-osvitu 

9.  Наказ МОН від 27.02.2019  № 269 "Про затвердження Порядку 

забезпечення доступу закладів вищої освіти і наукових установ до 

електронних наукових баз даних" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19 

10.  Наказ МОН від 23.06.2022  № 583 "Про затвердження форм 

документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової 

передвищої) освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0810-

22#n26  

11.  Лист МОН від 09.07.2018 № 1/9-434 "Щодо рекомендацій з навчально-

методичного забезпечення" (Рекомендації з навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін у закладах вищої освіти та 

Рекомендації до структури та змісту робочої програми навчальної 

дисципліни) 

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-

09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-

metodichnogo-zabezpechennya 

12.  Наказ МОН від 08.06.2018 №620 "Про затвердження Положення про 

Єдину державну електронну базу з питань освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-

18#Text  

13.  Наказ МОН від 15.01.2018 № 32 "Про затвердження Порядку 

формування Переліку наукових фахових видань України" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18 

14.  Наказ МОН від 15.06.2017 № 864 "Про додаткові заходи щодо 

забезпечення доброчесності при вступі на навчання для здобуття 

ступеня магістра" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0834-17 

15.  Наказ МОН від 19.12.2016  № 1565 "Про узагальнення переліків 

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та 

переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та 

спеціальностей" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-17 

 

16.  Наказ МОН від 27.09.2016 № 1150 "Про затвердження Положення про 

студентські професійні творчі конкурси, турніри" 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16 

17.  Наказ МОН від 01.06.2016 № 600 "Про затвердження та введення в 

дію Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої 

освіти" (додаток до наказу - Методичні рекомендації щодо 

розроблення стандартів вищої освіти) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/rekomendatsii-1648.pdf 

18.  Наказ МОН від 06.11.2015 № 1151 "Про особливості запровадження 

переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-09082019-19-507-shodo-nabrannya-chinnosti-zakonu-ukrayini-pro-fahovu-peredvishu-osvitu
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-09082019-19-507-shodo-nabrannya-chinnosti-zakonu-ukrayini-pro-fahovu-peredvishu-osvitu
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-ukrayini-vid-09082019-19-507-shodo-nabrannya-chinnosti-zakonu-ukrayini-pro-fahovu-peredvishu-osvitu
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0463-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0810-22#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0810-22#n26
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya
https://mon.gov.ua/ua/npa/list-mon-19-434-vid-09072018-roku-shodo-rekomendacij-z-navchalno-metodichnogo-zabezpechennya
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1132-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0148-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0834-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0020-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1358-16
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/rekomendatsii-1648.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15


Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" 

19.  Наказ МОН від 05.05.2015 № 504 "Порядок визнання в Україні 

документів про середню, середню професійну, професійну освіту, 

виданих навчальними закладами інших держав" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15 

20.  Наказ МОН від 02.04.2015 № 387 "Про затвердження Порядку 

замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну 

освіту державного зразка" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0426-15 

21.  Наказ МОН від 27.06.2013  № 856 "Про затвердження Положення про 

навчально-методичний (науково-методичний) центр (кабінет) 

професійно-технічної освіти" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1189-13 

22.  Наказ МОН від 15.05.2013 № 511 "Про затвердження Методики 

розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з 

конкретних робітничих професій" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0832-13 

23.  Наказ МОН від 14.05.2013 №499 "Про затвердження Типових правил 

прийому до професійно-технічних навчальних закладів України" 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0823-13 

24.  Наказ МОН від 25.04.2013 № 466 "Про затвердження Положення про 

дистанційне навчання" 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 

25.  Наказ МОН від 01.10.2012  № 1060 "Про затвердження Положення 

про електронні освітні ресурси" 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1695-

12/paran13#n13 

26.  Наказ МОН від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників" 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10 

27.  Наказ МОН, МЕ, МФ від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про 

затвердження порядків надання платних послуг  державними та 

комунальними навчальними закладами" 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10 

28.  Наказ МОН від 27.12.2006 № 500/861 "Про затвердження Положення 

про організацію навчально-виробничого процесу на виробництві" 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0032-07 

29.  Наказ МОН від 30.05.2006  № 419 "Про затвердження Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах" 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0711-06 

30.  Наказ МОН від 02.12.2004 № 903 "Про затвердження Правил 

використання комп'ютерних програм у навчальних закладах" 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0044-05 

31.  Наказ МОН від 10.12.2003  № 811 "Про затвердження Положення про 

ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів 

про освіту державного зразка" 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0201-

04/page 

32.  Наказ МОН від 15.07.1996 № 245 "Про затвердження Положення про http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0615-15
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96


порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих 

закладів освіти" 

33.  Наказ МОН від 08.04.1993 № 93 "Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України"  
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

