
Проект наказу МОН 

 

 

 

 

Про внесення змін до наказу  

Міністерства освіти і науки України  

від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження  

Порядку надання навчальній літературі,   

засобам навчання і навчальному обладнанню  

грифів та свідоцтв  Міністерства освіти і науки України» 

 

     З метою забезпечення реальної автономії вищих навчальних закладів, 

підсилення їх відповідальності за якість освітніх послуг, стимулювання 

наукової діяльності  

 

Н А К А З У Ю:  

 

1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2008 

№ 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі,  засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв  Міністерства освіти і 

науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.07.2008 

за №628/15319, такі зміни: 

1) у пункті 4. наказу слова та символи «вищої освіти (Болюбаш Я.Я.)» 

вилучити; 

2) у пункті 1.1. Порядку надання навчальній літературі, засобам 

навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і 

науки України, затвердженого  наказом Міністерства освіти і науки України 

від 17.06.2008 № 537 «Про затвердження Порядку надання навчальній 

літературі,  засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв  

Міністерства освіти і науки України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.07.2008 за №628/15319 (далі – Порядок), після слів «їх 



використання у навчально-виховному процесі в» додати слова «дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних»; 

3) у пункті 1.2. Порядку слова «Про вищу освіту» вилучити; 

4) у підпунктах 1.4.9., 1.4.10, 1.4.11 Порядку слова «та студентів» 

вилучити; 

5) у пункті 1.10 Порядку слова «напрям підготовки або спеціальність» 

вилучити; 

6) пункт 1.12 Порядку вилучити. Пункти 1.13 – 1.16 Порядку вважати 

відповідно пунктами 1.12-1.15; 

7) у пунктах 2.1. і 4.1. Порядку слова «та вищих» вилучити. 

8) у пункті 2.4. Порядку абзац «витяг з рішення вченої  ради  вищого  

навчального  закладу  з рекомендацією до друку, програма дисципліни та 

копія навчального плану (для видань, що адресуються вищим навчальним 

закладам);» вилучити. 

 

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю.М.) забезпечити 

подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у 

встановленому законодавством порядку. 

 

3. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із 

засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями у встановленому 

порядку зробити відмітку у справах архіву. 

 

4. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.  

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 

Міністра І. Р. Совсун. 

 

 Міністр                                                                       С. М. Квіт  

 


