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ЗАКОНИ, 
ПОСТАНОВИ, 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ, 
НАКАЗИ 

 
 
 
 
 
 
 
 Постанова Кабінету Міністрів України № 193 від 31 березня 

2015 р. «Про документи про вищу освіту (наукові ступені) 
державного зразка» 

За матеріалами: 
 газети «Урядовий кур'єр» від 6 травня 2015 р., № 80, с. 8–9; 
 офіційного веб-порталу ВРУ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-
%D0%BF; 
 інформаційного сайта «Освіта. UA»: 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46747/  

 
Документом затверджується перелік інформації, яка повинна міститися в 

документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка, 
встановлюється гранична вартість виготовлення документа, визначається 
порядок розміщення інформації в зазначених документах. Додається перелік 
інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові 
ступені) державного зразка: дипломах різних наукових ступенів та додатках до 
них. 

 
 
 

 
 Постанова Кабінету Міністрів України № 248 від 29 квітня 
2015 р. «Про внесення зміни до пункту 9 додатка до постанови 

Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65» 
За матеріалом єдиного веб-порталу органів Виконачої влади України «Урядовий 

портал»: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248135106  
 

Постанова скасовує заборону подання Кабінетові Міністрів України 
пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності 
працівників підпорядкованих органів для всіх навчальних закладів та науково-
дослідних установ, підпорядкованих органам виконавчої влади, Національній 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/193-2015-%D0%BF�
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/46747/�
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248135106�


3 
 

академії наук та національним галузевим академіям наук.  
Ці зміни надають можливість працевлаштування працівників зазначених 

установ, які розташовані на тимчасово окупованих територіях України та 
районах проведення антитерористичної операції, у навчальних закладах та 
науково-дослідних установах, що знаходяться на підконтрольних українській 
владі територіях.  

 
 
 
 
 

 Наказ Міністерства освіти і науки України № 408 від 08 квітня 
2015 р. «Про затвердження Положення про наукові профільні 

школи учнівської молоді» 
За матеріалами: 
 офіційного веб-порталу ВРУ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0466-15; 
 інформаційного сайта «NOVOSTIMIRA.UA»: 
http://rss.novostimira.com/n_7067120.html  

 
Наказ затверджує Положення про наукові профільні школи учнівської 

молоді та визначає, що школи є однією з форм організації позашкільної освіти 
дослідницько-експериментального напряму. 

Метою діяльності шкіл є залучення учнівської молоді до пошукової, 
дослідницької та експериментальної діяльності в різних галузях науки, техніки, 
виробництва, культури, задоволення її потреб у професійному самовизначенні. 

Діяльність шкіл може організовуватися за такими формами: 
‒ індивідуальна та групова робота під керівництвом педагогічних, 

науково-педагогічних, наукових, працівників, спеціалістів тощо; 
‒ дистанційне та віртуальне навчання; 
‒ експедиції, лекторії, практикуми, семінари; 
‒ індивідуальні та групові консультації (у тому числі в он-лайн режимі); 
‒ спецкурси; 
‒ наукові конференції; 
‒ пересувні навчальні та творчі лабораторії; 
‒ інтелектуальні змагання; 
‒ навчальні сесії; 
‒ самостійна робота; 
‒ заліки, тестування, контрольні роботи, творчі звіти тощо. 
За підсумками навчання у школах під час екзаменаційної сесії проводиться 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів відповідно до Правил 
проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів – членів Малої академії наук України, затверджених наказом 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0466-15�
http://rss.novostimira.com/n_7067120.html�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0407-14/paran13#n13�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0407-14/paran13#n13�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0407-14/paran13#n13�
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0407-14/paran13#n13�


4 
 

Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року № 259, 
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за 
№ 407/25184. 

Документ набирає чинності з моменту його офіційного опублікування. 
Контроль за виконанням наказу здійснює заступник Міністра освіти 
П. Б. Полянський  

 
 
 
 
 
 

 Наказ Міністерства освіти і науки України № 412 від 08 квітня 
2015 р. «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного 
журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

За матеріалами: 
 офіційного веб-порталу ВРУ: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-15; 
 освітнього порталу «Педагогічна преса»: http://pedpresa.ua/127923-

127923.html  
 

Наказ затверджує Інструкцію щодо заповнення Класного журналу для 1-
4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.  

Документ набирає чинності 01 вересня 2015 року.  
Контроль за виконанням наказу здійснює заступник Міністра освіти 

П. Б. Полянський. 
 
 
 
 
 
 Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-253 від 22 
травня 2015 р. «Про структуру 2015/2016 навчального року та 

навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів» 
За матеріалом офіційного сайту Міністерства освіти і науки України: 

http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3998-   
 

Лист МОН України має роз’яснювальний характер щодо структури 
навчального року та строків проведення канікул. Робочі навчальні плани 
розробляються загальноосвітніми навчальними закладами щорічно на основі 
Типових навчальних планів і затверджуються відповідним органом управління 
освітою. 

Зокрема в документі зазначено, що відповідно до ст. 16 Закону України 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0472-15�
http://pedpresa.ua/127923-127923.html�
http://pedpresa.ua/127923-127923.html�
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/3998-�
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«Про загальну середню освіту» структуру навчального року та строки 
проведення канікул встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за 
погодженням з відповідними органами управління освітою. Утім тривалість 
канікул упродовж навчального року не може бути меншою 30 календарних 
днів. 

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних 
екскурсій  загальноосвітні навчальні заклади приймають самостійно. 

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік потрібно складати з 
урахуванням Типовими навчальними планами початкової школи, 
загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України. 

При укладанні робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних 
закладів із навчанням мовами національних меншин із вивченням двох 
іноземних мов слід користуватися варіантами навчальних планів, доведеними 
до місцевих органів управління освітою та навчальних закладів листом МОН 
України від 14.06.2005 № 1/9-321. 

 
 
 

 
 

 Закон України  
«Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту»  
щодо вдосконалення прийому на навчання та розміщення 

державного замовлення» 
За матеріалами: 
 газети «Урядовий кур'єр» від 29 травня  2015 р., № 95, с. 13; 
 офіційного веб-порталу ВРУ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-19 

 

Із метою вдосконалення прийому на навчання та розміщення державного 
замовлення унесено певні зміни до Закону України «Про вищу освіту». 

Передусім громадяни України, котрі не завершили навчання за кошти 
державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право 
повторно безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних ВНЗ за 
тим самим ступенем освіти, за умови відшкодування до державного або 
місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг із підготовки фахівців, 
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Документ підписано Президентом України П. Порошенко від 23 квітня 
2015 р. № 367-VIII. 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/367-19�
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 Про внесення змін до Закону України  
«Про наукову і науково-технічну діяльність» 

 (щодо збереження науково-педагогічного кадрового 
 потенціалу країни) 

За матеріалом офіційного веб-порталу ВРУ: 
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54638 

Розроблено нову редакцію Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» на виконання Програми дій Уряду. Підставою для 
розробки нового законопроекту стало моральне застаріння чинного Закону 
«Про наукову і науково-технічну діяльність». Положення нового законопроекту 
значною мірою оновлені та вдосконаленні згідно з вимогами сьогодення. 

Законопроект дає визначення низці основних термінів в актуалізованій 
редакції. Положення цього документа максимально спрямовані на створення 
нових підходів до управління й фінансування в науці, а також на забезпечення 
їх ефективності. Зокрема актуалізовано питання щодо створення Національної 
ради України з питань розвитку науки і технологій. 

Крім того, законопроектом передбачено створення Національного фонду 
досліджень України, який буде здійснювати грантову підтримку наукових 
досліджень, проведення конференцій, стажування працівників, розвитку 
матеріально-технічної бази в галузі наукових досліджень тощо. 

Значна увага в законопроекті приділяється посиленню соціального 
статусу науковця (його положеннями запроваджена можливість отримання 
вченими житла за рахунок бюджетного фінансування, гнучкий робочий графік, 
премії та стипендії тощо). Зокрема було уточнено статтю 24 щодо пенсійного 
забезпечення та соціального захисту наукових працівників. 

Окремо документ регулює питання державної атестації наукових установ, 
від результатів якої залежатиме рівень фінансування.  

Метою законопроекту є поліпшення наявної ситуації в українській науці, 
активізація інноваційної діяльності, стимулювання вирішення нагальних 
проблем науковців і підвищення наукового потенціалу.  

За словами С. Квіта, метою цього документа є інтеграція науки й освіти. 
 
 
 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54638�
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 У МОН України проведено міжвідомчу нараду з питань 
національно-патріотичного виховання.  

 У заході взяли участь П. Полянський, Б. Скребцов, Т. Рондзістий, 
М. Ляхович, А. Середницька, М. Савченко та інші. Під час заходу обговорено 
питання системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді. Були висловлені пропозиції щодо поліпшення системи національно-
патріотичного виховання (за матеріалом сайта МОН України http://www.mon.gov.ua/usi-
novivni/novini/2015/04/28/u-mon-provedeno-mizhvidomchu-naradu-z-pitan-naczionalno-
patriotichnogo-vixovannya/. – Дата звернення 10.05.2015 р.). 

 

 План заходів Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського з реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді. 

24 червня 2015 року на засіданні вченої ради Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського розглядався план 
заходів із реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 
молоді. 

Вчена рада, відзначаючи важливість реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, на виконання Наказу МОН України 
№ 641 від 16.06.2015 р. «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді», заходів із реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, методичних рекомендацій 
щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 
закладах та Постанови Президії НАПН України від 18.06.2015 р. «Про стан і 
перспективи дослідження проблем патріотичного виховання дітей, учнівської 

http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/28/u-mon-provedeno-mizhvidomchu-naradu-z-pitan-naczionalno-patriotichnogo-vixovannya/�
http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/28/u-mon-provedeno-mizhvidomchu-naradu-z-pitan-naczionalno-patriotichnogo-vixovannya/�
http://www.mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/04/28/u-mon-provedeno-mizhvidomchu-naradu-z-pitan-naczionalno-patriotichnogo-vixovannya/�
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та студентської молоді у Відділенні загальної педагогіки та філософії освіти», 
ухвалила рішення: 

- зосередити зусилля науковців ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 
виконанні завдань, передбачених у Заходах щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді;  

- затвердити План заходів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2015–2019 рр.;  

- розгорнути просвітницьку інформаційну роботу щодо національно-
патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді в засобах 
масової інформації й, зокрема, у мережі Інтернет, постійно представляти їх на 
веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (за матеріалом веб-порталу 
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського: http://www.dnpb.gov.ua/news/2795. – Дата звернення 
26.06.2015 р.). 

 
 Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра 

«Сокіл» («Джура»). 
Гра є важливою складовою системи патріотичного виховання, що 

формується в українському суспільстві. 
Із метою вдосконалення змісту, форм та засобів патріотичного виховання 

учнівської молоді МОН України направило листа № 1/9-78 від 17.02.2015 р. з 
рекомендаціями щодо організації Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних навчальних закладах України. 

Так, навесні 2015 р. у регіонах пройшов І етап Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-патріотичної гри «Джура». Зокрема в Білій Церкві 
пройшов фінал гри (за матеріалом сайта МОН України http://mon.gov.ua/usi-
novivni/novini/2015/05/06/u-bilij-czerkvi-projshov-final-vs/. – Дата звернення 06.05.2015 р.). 

 
 
 
 

 Всеукраїнська патріотична акція «Паростки гідності».  
23 травня 2015 р. художні колективи Київської області стали 

учасниками Всеукраїнської патріотичної акції «Паростки гідності», у рамках 
якої відбувся квест «Шляхами Революції гідності» та церемонія 
нагородження «Народних художніх колективів» та «Зразкових художніх 
колективів» України, які отримали або підтвердили почесні звання у 2014 році. 

Організатором заходу є Український державний центр позашкільної освіти 
(за матеріалом сайта Київської обласної державної адміністрації: http://www.kyiv-
obl.gov.ua/news/article/vseukrajinska_patriotichna_aktsija_parostki_gidnosti. – Дата звернення 
01.06.2015 р.). 

 
 День боротьби за права кримськотатарського народу.  
В Україні щорічно 18 травня, у річницю депортації кримськотатарського 

народу 1944 р., відзначається день боротьби за права кримськотатарського 
народу (за матеріалом сайта Укрінформ:  

http://www.dnpb.gov.ua/news/2795�
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/05/06/u-bilij-czerkvi-projshov-final-vs/�
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/05/06/u-bilij-czerkvi-projshov-final-vs/�
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/vseukrajinska_patriotichna_aktsija_parostki_gidnosti�
http://www.kyiv-obl.gov.ua/news/article/vseukrajinska_patriotichna_aktsija_parostki_gidnosti�
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http://www.ukrinform.ua/ukr/news/18_travnya_tsey_den_v_istoriii_2053601. – Дата звернення 
20.05.2015 р.). 

 
 
 
 
 

 

 

http://www.ukrinform.ua/ukr/news/18_travnya_tsey_den_v_istoriii_2053601�
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