1. Нормативні документи в галузі освіти
Закони України:



«Про вищу освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14
«Про освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

Постанови Кабінету Міністрів, накази та листи Міністерства освіти і науки України
та інших міністерств (зі змінами та доповненнями):



















«Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 №161)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0173-93
«Про затвердження положення про державний вищий навчальний заклад»
(постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.1996 №1074)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1074-96-%D0%BF
«Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними
характеристиками молодшого спеціаліста» (постанова Кабінету Міністрів України від
20.06.2007 №839)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/839-2007-%D0%BF
«Питання стипендіального забезпечення» (постанова Кабінету Міністрів України від
12.07.2004 №882)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF
«Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та
переліків основних видів методичної, наукової й організаційної та виховної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» (наказ
Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 №450)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
«Положення про створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії
у вищих навчальних закладах України» (наказ Міністерства освіти і науки України від
24.05.2013 №584)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0955-13
«Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих
навчальних закладів України» (наказ Міністерства освіти і науки України від
08.04.1993 №93)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93
«Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти» (наказ Міністерства освіти і
науки України від 15.07.1996 №245)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0427-96
«Про затвердження положення про академічні відпустки та повторне навчання у
вищих закладах освіти» (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1996
№191/153)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0325-96
«Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію студентів з
предметів загальноосвітньої підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації, які здійснюють підготовку кадрів на основі базової загальної середньої
освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2010 №675)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0548-10
«Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних
закладах І-ІV рівнів акредитації» (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України від 29.03.2012 №384)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0711-12

