
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
Н А К А З   

 
м. Київ 

18.04.2014 р.                                                                                                   № 486 
 

 
Деякі питання скасування процедури  
надання Міністерством освіти і науки  
грифів навчальній літературі для вищих  
навчальних закладів  
  

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. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 27.06.2008 № 588 "Щодо 

видання навчальної літератури для вищої школи". 

2. Департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.) розробити проект наказу 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", зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10.07.2008 за № 628/15319, щодо скасування процедури надання Міністерством освіти і 

науки грифів навчальній літературі для вищих навчальних закладів. 

3. Взяти до відома, що контроль за використанням у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах 

якісної навчальної літератури  здійснюється їх керівниками.  

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), департаментам загальної середньої та дошкільної 

(Кононенко Ю. Г.), професійно-технічної (Супрун В. В.) освіти до 01.06.2014 розробити прозорий механізм  процедури 

надання Міністерством освіти і науки грифів навчально-методичній літературі, призначеній для використання в 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладах, і відбору на конкурсних 

засадах рукописів і забезпечити його оприлюднення. 

5. Департаментам наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.), роботи з персоналом та керівними 

кадрами (т.в.о. директора Легенький М. І.) до 20.04.2014 р. відповідно до компетенції переглянути нормативно-правові 

акти та підготувати зміни до них з метою скасування вимог щодо наявності навчальної літератури для вищих 

навчальних закладів з грифом Міністерства освіти і науки України, розробленої закладом. 

6. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та 

громадськими об'єднаннями у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра І. Р. Совсун. 

 

 

Міністр                                     С. М. Квіт  

 

 


