
НАКАЗИ МОН 

№№ Назва Посилання 

1.  Наказ МОН від 01.10.2019 №1254 "Про унесення змін до Методичних 

рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти" 

https://webmail.dsns.gov.ua/service/home/~/?auth

=co&loc=ru&id=6463&part=2 

2.  Наказ МОН від 11.07.2019  № 977 "Про затвердження Положення про 

акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19 

3.  Наказ МОН, МО від 15.08.2018 № 910/412 "Про затвердження 

Положення про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти" 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1229-18#n8 

4.  Лист МОН від 11.04.2018 № 1/9-215 "Щодо підготовки 

моніторингової справи для підтвердження статусу Національного" 

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

13042018-19-215-shodo-pidgotovki-

monitoringovoyi-spravi-dlya-pidtverdzhennya-

statusu-nacionalnogo 

5.  Лист МОН від 24.10.2017 № 1/9-565 "Щодо забезпечення академічної 

доброчесності у закладах вищої освіти" 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-10-

26/8150/565.pdf 

6.  Наказ МОН від 17.03.2017 №411 "Про затвердження Плану заходів 

міністерства освіти і науки України із впровадження національної 

рамки кваліфікацій на 2017-2020 роки" 

http://old.mon.gov.ua/files/normative/2017-03-

22/7170/nmo-411.pdf 

7.  Наказ МОН від 23.09.2016  № 1142 "Про затвердження Положення 

про Реєстр вищих навчальних закладів Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти" 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1368-16 

8.  Наказ Міністерства оборони України, МОН від 14.12.2015  

№ 719/1289 "Про затвердження Інструкції про організацію військової 

підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів 

запасу" 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1678-15 

9.  Наказ МОН від 19.02.2015 №166 "Деякі питання оприлюднення 

інформації про діяльність вищих навчальних закладів" 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0166729-15 

10.   Наказ МОН від 17.06.2013 № 770 "Про координацію заходів щодо 

здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних 

закладів" 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1348-13 

11.  Наказ МОН від 16.10.2009 № 943 "Про запровадження у вищих 

навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної 

системи" 

http://document.ua/pro-zaprovadzhennja-u-vishih-

navchalnih-zakladah-ukrayini-ev-doc4330.html 

12.  Наказ МОН від 31.05.2005 №325 "Про затвердження Переліку вищих http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0633-05 
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навчальних закладів і закладів післядипломної освіти для здійснення                    

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у 

сфері європейської та євроатлантичної інтеграції" 

13.  Наказ МОН від 18.11.2003 № 771 "Про включення до Державного 

реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави" 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS1

853.html 

14.  Наказ МОН від 05.02.2003 № 60 "Про затвердження Примірного 

статуту вищого навчального закладу" 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/3128/ 

15.  Наказ МОН від 20.06.2000 № 225 "Про затвердження Положення про 

вище професійне училище та центр професійно-технічної освіти" 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0442-00 
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