
Номативно-правове регулювання питань виховної роботи  

  

Верховна Рада 

  Кодекс України, Закон  вiд 10.01.2002  № 2947-III Сімейний кодекс України 

Верховна Рада України;Закон від 26.04.2001 №2402-ІІІ «Про охорону дитинства» 

 Закон  вiд 06.07.2010  № 2442-VI Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та 

дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу 

 Верховна Рада України; Закон  вiд 11.07.2001  № 2628-III  Про дошкільну освіту 

 Верховна Рада України; Концепція від 19.04.2000 №1-7/4-49 Концепція громадянського виховання 

особистості в умовах розвитку української державності 

 Верховна Рада України; Постанова від 15.09.1999 №1697 Про затвердження Національної програми 

патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства 

 Верховна Рада України; Закон від 01.12.1998 № 1998-ХІV Про молодіжні та дитячі громадські організації 

 Верховна Рада України; 1993, № 14, ст.124 Про Цивільну оборону України 

 Верховна Рада України; Закон від 25.03.1992,N 27, ст.386" Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу" 

 Верховна Рада УРСР; Постанова  вiд 27.02.1991  № 789-XII Про ратифікацію Конвенції про права дитини 

Президент України 

 Президент України; Указ від 26.09.2008 р. №860/2008 Про відзначення державними нагородами України 

працівників бібліотечної справи 

 Президент України;Указ від 04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» 

 Президент України; Указвід15.07.2004 №800 "Про воєнну доктрину України" 

 Президент України;Указ від 28.09.2004 № 1148/2004 «Про Національну доктрину розвитку фізичної 

культури і спорту» 

 Президент України; Указ, Концепція  вiд 25.10.2002  № 948/2002 Концепція допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді 

 Президент України;Указ від 15.03.2002 № 258/2002 «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення 

моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя» 

 Президент України; Указ від 17.04.2002 №347/2002 Національна доктрина розвитку освіти 

 Президент України; Указвід 25.10.2002 №948/2002"Про Концепцію допризовної підготовки і військово-

патріотичного виховання молоді 

 Президент України;Указ від 23.01.2001 № 35/2001 «Про заходи щодо підтримки краєзнавчого руху» 

 Президент України;Указ від 08.02.2001 № 78/2001 «Про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-

2005 рр.» 



 Президент України; Указ від 29.06.2001 № 137/2001 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення системи 

патріотичного виховання молоді» 

Президент України;Указ від 09.10.2001 № 941/2001 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку 

освіти в Україні» 

 Президент України;Указ від 18.10.2001 № 992/2001 «Про національну програму правової освіти населення» 

 Президент України;Указ від 24.04.2000 № 612/2000 «Про додаткові заходи щодо державної підтримки 

обдарованої молоді» 

 Президент України; Указ від 02.06.1998 №580/98 Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку 

загальної середньої освіти. 

 Президент України; Указ вiд 01.09.1998 №963/98 “Про затвердження Цільової комплексної програми 

“Фізичне виховання – здоров’я нації” 

 Президент України; Указ від 18.01.1996 №63/96 Про Національну програму "Діти України" 

 

(Кабінет Міністрів України) 

Кабінет Міністрів України; Постанова від 15.08.2011 № 872 «Про затвердження Порядку oрганізації 

інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» 

Кабінет Міністрів України; Розпорядження від 27.04.2011 N 360-р «Про заходи щодо підготовки та 

проведення в Україні у 2012 році Року спорту та здорового способу життя» 

 Кабінет Міністрів України;Постанова  вiд 27.08.2010  № 768 Про внесення зміни до пункту 6 Положення 

про навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", 

"загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" 

 Кабінет Міністрів України;Постанова  вiд 27.08.2010  № 769 Про внесення змін до Положення про 

позашкільний навчальний заклад 

 Кабінет Міністрів України;Постанова  вiд 27.08.2010  № 776 Про внесення зміни до Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2004 р. N 24 

 Кабінет Міністрів України;Постанова, Положення  вiд 27.08.2010  № 777 Про затвердження Положення про 

освітній округ 

 Кабінет Міністрів України;Постанова, Положення, Перелік  вiд 27.08.2010  № 778 Про затвердження 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад 

 Постанова  вiд 27.08.2010  № 779 Деякі питання організації навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах у зв'язку з переходом на 11-річний строк навчання 

 Кабінет Міністрів України;Постанова  вiд 27.08.2010  № 780 Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 585 

 Кабінет Міністрів України;Постанова  вiд 27.08.2010  № 781 Деякі питання забезпечення підручниками та 

навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів 

 Кабінет Міністрів України;Постанова, Програма, Паспорт, Заходи  вiд 27.08.2010  № 785 Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року 



 Кабінет Міністрів України;Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що 

належать до державної і комунальної форми власності» зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 

12.10.2010 №939 "Про внесення змін до постанови КМУ від 27.08.2010 №796" 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження  вiд 27.08.2010  № 1716-р Питання типових штатних нормативів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження  вiд 27.08.2010  № 1717-р Питання типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження, Склад колегіального органу  вiд 27.08.2010  № 1718-р Деякі 

питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження, Концепція  вiд 27.08.2010  № 1720-р Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на 

період  до 2015 року 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження, Концепція  вiд 27.08.2010  № 1721-р Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження, Концепція  вiд 27.08.2010  № 1722-р Про схвалення Концепції 

Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року 

 Кабінет Міністрів України;Розпорядження від 08.12.2009 р. N1494-р "Про затвердження плану заходів щодо 

підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на 

постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об'єктів культурної спадщини" 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Заходи  вiд 30.08.2007 № 1071 Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.10.2005 №988 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 

бюджетної сфери 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 30.11.2005 № 1148 Про внесення змін до Постанови "Про 

затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним 

працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших 

установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 06.12.2005 №1/9-595 Державний стандарт початкової загальної 

освіти 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 27.12.2005 №1291 Про затвердж ення Типового положення про 

соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 31.12.2005 № 1312 “Про невідкладні заходи щодо 

запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти” 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 28.01.2004 №87 Про затвердження Типового положення про 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 04.03.2004 №253 Про затвердження Порядку легалізації 

комп’ютерних програм в органах виконавчої влади  

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 05.07.2004 №848 Державний стандарт початкової загальної освіти 

для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку 



 Кабінет Міністрів України; Постанова від 25.07.2004 № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього 

оцінювання та моніторингу якості освіти” 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Норми  вiд 22.11.2004  № 1591Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення  вiд 12.03.2003  № 305 Положення про дошкільний 

навчальний заклад 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 12.03.2003 №305 Про затвердження Положення про дошкільний 

навчальний заклад 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 12.03.2003 №306 Про затвердження Положення про 

навчально-виховний комплекс "дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад", 

"загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 23.04.2003 №585 Про встановлення строку навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок  вiд 28.02.2002  № 228Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ 

 Кабінет Міністрів України;Постанова від 28.03.2002 № 378 «Про затвердження Програми розвитку 

позашкільних навчальних закладів на 2002-2008 роки» 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 26.04.2002 №564 Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 26.04.2002 №565 Про затвердження Положення про прийомну 

сім'ю 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 14.06.2002 № 826 Про затвердження Порядку медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 19.08.2002 № 1222 «Про реалізацію окремих положень і норм, 

передбачених ст. 57 Закону України «Про освіту», ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 

18 і 22 Закону України «Про позашкільну освіту», ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 30.08.2002 №1298 Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих 

галузей бюджетної сфери 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок  вiд 31.01.2001  №78 Порядок виплати надбавок за вислугу 

років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 14.03.2001 № 243 Про Програму "Українська родина" 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 06.05.2001 № 433 «Про затвердження переліку типів 

позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 20.08.2003 № 1301 «Про вдосконалення системи організації 

роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах» 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 26.09.2001 №1262 Про внесення змін до Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад 

 Кабінет Міністрів України;Постанова від 29.11.2001 №1614 Про затвердження Положення про Державну 

інспекцію навчальних закладів 



 Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення  вiд 30.11.2000  № 1770 "Про затвердження положень 

про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей"; 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Інструкція  вiд 12.04.2000  №646 Про затвердження Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку. 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок  вiд 05.06.2000  №898 Порядок надання щорічної грошової 

винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми власності за 

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік  вiд 14.06.2000  №963 Про затвердження переліку посад 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення  вiд 14.06.2000  №964 Про затвердження Положення про 

загальноосвітній навчальний заклад 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Стандарт  вiд 16.11.2000  №1717 Про перехід загальноосвітніх 

навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма  вiд 15.09.1999  № 1697 Національної програми 

патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад суспільства 

 Кабінет Міністрів України; Постанова  вiд 21.01.1998  № 61Про перелік послуг з вищої, середньої, 

професійно-технічної та початкової освіти, операції з надання яких звільняються від оподаткування 

податком на додану вартість 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 20.01.1997 №38 Про затвердження переліку платних послуг, які 

можуть надаватися державними навчальними закладами 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок  від 14.04.1997 №346 Про затвердження Порядку надання 

щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів 

та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, 

науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам 

 Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок  вiд 03.11.1997  № 1200Про Порядок та норми надання 

послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 29.05.1996 №565 Про упорядкування умов оплати праці 

працівників окремих галузей бюджетної сфери 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 19.08.1993 №660 Про затвердження Положення про середній 

загальноосвітній навчально-виховний заклад 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 01.09.1993 №688 Про затвердження Положення про дошкільний 

виховний заклад України 

 Кабінет Міністрів України; Постанова від 04.11.1993 №909 Про перелік закладів і установ освіти, охорони 

здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років 

 (Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України) 

2011 

Лист МОН, молоді і спорту від 23.09.2011 №  1/9-727 "Про застосування деяких норм Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників"  



 Лист МОН, молоді і спорту від 09.09.2011 №  1/9-685 «Про проведення уроку «Безпека на дорозі – безпека 

життя» 

 Лист МОН, молоді та спорту Українивід 19.08.2011 р.  № 1/9-635 «Про організаціюта проведення «Тижня 

безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах» 

 Наказ МОН, молоді та спорту України від 11.07.2011 № 778 "Про призначення стипендій Кабінету 

Міністрів України" 

 Наказ МОН, молоді та спорту України від 08.07. 2011 №765 «Про затвердження заходів щодо 

удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року» 

Лист ІІТіЗО МОН, молоді та спорту України від 17.05.2011 № 1.4/18-1555 «Про організацію виховної 

роботи у таборах відпочинку з денним перебуванням» 

 Лист МОН, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-325 "Про навчальні плани загальноосвітніх 

навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік" 

 Лист МОН України від 12.04.2011 №1/9-262. «Про проведення ІІІ Всеукраїнської олімпіади з 

робототехніки» 

 Лист МОН України від 13.04.2011 №1/9-266 «Про проведення Всеукраїнської акції «Щастя на крилах» 

 Лист МОН України від 12.03.2011 № 1/9-166 «Про терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України» 

 Лист МОН України від 04.03.2011 №1/9-151  «Про проведення підсумкових контрольних робіт» 

 Наказ МОН України від 16.02.2011 №141  «Про проведення підсумкових контрольних робіт» 

 Лист МОН України від 28.01.2011 №1/9-48 «Про мобільний соціально-психологічний пункт освітнього 

округу» 

 Лист МОН України від 20.01.2011 № 1/9-34 «Про атестацію працівників психологічної служби системи 

освіти» 

 Лист МОН України від 13.01.2011 № 1/9-19 «Про збереження посад працівників психологічної служби» 

 Наказ МОН України від 10.01.2011 №6 ''Про підсумки перших Всеукраїнських інтернет-зборів батьків 

першокласників" 

 Лист МОН України від 06.01.2011 № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» 

2010 

 Наказ МОН від 01.02.2010N 58 «Про затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної 

програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року» 

 Наказ МОН від 01.02.2010N 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми» 

 Наказ МОН від 27.04.2010 №360 Про підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ 

освіти і науки до роботи в новому 2010/2011 навчальному році та в осінньо-зимовий період 

 Наказ МОН від 21.05.10 №469 Про проведення розширеного засідання підсумкової колегії Міністерства 

освіти і науки України 

 Наказ МОН України від 14.06.2010№ 561 «Про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна» 



 Наказ МОН від 23.06.2010 № 627 Про підготовку та організований початок 2010/2011 навчального року 

 Наказ МОН від 29.06.2010 № 637 Про проведення суцільної інвентаризації стану наявної комп'ютерної 

техніки в загальноосвітніх навчальних закладах I, I-II, I-III ступенів 

 Наказ МОН від 05.07.2010 №666  Про зміну назви навчального предмета 

 Наказ МОН від 07.07. 2010 №1/9-479 Щодо Державного стандарту початкової освіти 

 Лист МОН України від 07.07.2010.№ 1/9-480 «Перелік навчальних програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих МОН для використання в спеціальних загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2010/11 навчальному році 

 Наказ МОН від 08.07.2010  №680 Про затвердження Порядку погодження до видання підручників для учнів 

10 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

 Наказ МОН від 28.07.2010 №765 Про підсумки Всеукраїнської  акції "Живи, книго!" у 2009/2010 н.р 

 Лист МОН України від 02.08.2010. № 1/9-517«Щодо збереження мережі позашкільних навчальних 

закладів» 

 Лист МОН від 10.08.2010 №1/9-543 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2010-

2011 навчальний рік 

 Лист МОН України від 11.08.2010. № 1/9-548 «Про орієнтовний план всеукраїнських і міжнародних очно-

заочних масових заходів» 

 Лист МОН від 16.08.2010 №/9-563 «Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах 

дошкільного навчального  закладу» 

 Лист МОН від 18.08.2010 №1/9-570 «Про організацію роботи з дітьми дошкільного віку у 2010/2011 

навчальному році» 

 Наказ від 26.08.2010 № 833 «Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 

вступати до вищих навчальних закладів України в 2011 році». 

 Наказ МОН України від 21.09.2010 №614 «Про затвердження вимог до специфікації навчального 

комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

навчальних закладів системи загальної середньої освіти» 

 Наказ МОН від 01.10.2010. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання» 

 Наказ МОН України від 14.10.2010 №949 "Деякі питання виконання положень постанови КМУ від 

27.08.2010 №796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності" 

 Наказ МОН від 26.10.2010 N1011 Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010-2011 навчальному році 

 Наказ МОН від 28.10.2010 N1021 Про надання навчальним програмам для 11-річної школи грифа 

"Затверджено Міністерством освіти і науки України" 

 Лист МОН від 01.11.2010 N1/9-775 Про проведення XI Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика 

 Наказ МОН від 03.11.2010 N1049 Про проведення Всеукраїнського конкурсу “Учитель року - 2011” 

 Наказ МОН від 09.11.2010 N1068 «Про розроблення нової редакції Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти» 



 Лист МОН України від 26.11.10 №1/9-858 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Моральний 

вчинок» 

 Наказ МОН України від 09.12.2010 №1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для 

навчання дітей з особливими освітніми потребамиу загальноосвітніх навчальних закладах» 

 Наказ МОН України від 30.12.2010 №1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної 

кампанії "Стоп насильству!" на період до 2015 року» 

2009 

 Лист МОН України від 03.07.2009 №1/9-455 Планування роботи в дошкільних навчальних закладах" 

 Наказ  МОН України від 02.07.2009 №616 Про внесення змін до Положення про психологічну службу 

системи освіти України 

 Лист МОН України від 04.08.2009 №1/9-515 "Про організаційно-методичні засади здійснення комплексної 

реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах" 

 Наказ МОН України від 12.08.2009 № 741 "Про реалізацію Програми "Сприяння просвітницькій роботі 

"рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя" 

 Наказ МОН України від14.08.2009 №750 Про підсумки проведення огляду-конкурсу психологічних 

кабінетів державних професійно-технічних навчальних закладів МОН України 

 Лист МОН України від 09.09.2009 №1/9-616 "Про розрахунок кількості ставок практичних психологів і 

соціальних педагогів у ЗНЗ" 

 Наказ МОН України від 10.09.2009 №839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту"  

 Лист МОН України від 11.09.2009 №1/9-632 "Про поліпшення превентивного виховання та профілактичної 

роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх" 

 Наказ МОН України від 11.09.2009 № 854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного 

навчання у старшій школі" 

 Наказ МОН України від 11.09.2009 № 855 "Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного 

навчання у ЗНЗ на 2009-2012 роки" 

 Наказ МОН України від 27.10.2009 р. N3754/981/538/49 "Про затвердження Концепції національно-

патріотичного виховання молоді 

 Наказ МОН України від 23.11.2009 №1054 «Про внесення змін до Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад» 

2008 

 ЛистМОН України від 19.02.2008№1/9-83 Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 

2008-2009 навчальний рік 

 Лист МОН України від 05.03.2008 р. №19-128 "Про планування діяльності та ведення документації 

соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами 

 Лист МОН України від 17.03.2008 №1/9-152 «Про ведення до штатних розписів денних загальноосвітніх 

навчальних закладів посаду керівника секції спортивного напряму» 

 Рішення колегії МОН України; Протокол від 24.04.2008. № 4/11-2 Про схвалення галузевої Програми 

впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки 



 Наказ МОН України від 05.05.2008 за № 371«Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 

 Наказ МОН України від19.06.2008 №554 "Про виконання рішення колегії Міністерства освіти і науки 

України з питання “Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України” 

 Наказ МОН України від 20.08 2008№ 755 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи 

 Наказ МОН України від 26.08.2008 № 778 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних 

загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) 

розумового розвитку» 

 Наказ МОН України від15.09.2008 N 852   "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню 

школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" 

 Наказ від 05.12.2008 N1105 "Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх 

шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та або)розумового розвитку  

 Наказ, Положення МОН України від 08.12.2008 № 1119 Про затвердження Положення про районний 

(міський) методичнийкабінет (центр) 

 Наказ, Примірний статут  МОН України від 30.12.2008 № 1221 Про затвердження Примірного статуту 

районного (міського) методичного кабінету (центру) 

2007 

 Наказ МОН від 17.12.2007 р. N 1133 "Про затвердження "Основних орієнтирів виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України 

 Рішення колегії МОН України; Протокол від 24.12.2007. №1166 «Про схвалення галузевої Програми 

впровадження профільного навчання на 2008-2010 роки» 

2006 

 Наказ МОН України від13.01.2006 №9 Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти 

 Наказ МОН України від 09.02.2006№ 90 «Про затвердження Положення про Малу академію наук України» 

 Наказ МОН України, МОЗ України від 27.03.2006№240/165 Про затвердження Порядку комплектування 

дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу 

 Наказ МОН України, МОЗ України вiд 17.04.2006 № 298/227 Інструкція з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах 

 5.       Наказ МОН України від 03.05.2006№ 345    Про затвердження Примірного положення про "школу-

родину" 

 Наказ МОН України відвiд 29.06.2006 № 489 Про затвердження змін до Положення про класного керівника 

навчального закладу системи загальної середньої освіти 

 Наказ МОН України від 27.10.2006№729 “Про закріплення за регіональними центрами оцінювання якості 

освіти областей для обслуговування” 

 Наказ МОН України від 03.11.2006№746 “Про організаційні заходи щодо інституційного розвитку системи 

зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” 

2005 



 Наказ МОН України від 04.07.2005№ 396 «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань 

педагогічним працівникам» 

 Лист МОН України від 17.08.2005№ 1/9-431 Про організацію короткотривалого перебування дітей у 

дошкільних навчальних закладах 

 Наказ МОН України від 08.12.2005 №1/9-701 Про освітній та кваліфікаційний рівень практичних 

психологів і соціальних педагогів навчальних закладів 

2004 

 НаказМОН України вiд 20.05.2004 № 407 Положення про кабінет інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій 

 Наказ МОН України від 07.07.2004№569/38 Про затвердження Положення про центральну та 

республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні 

(міські) психолого-медико-педагогічні консультації 

 Наказ МОН України, Мінкультури України, Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді вiд 19.07.2004 № 

592/464/10 Положення про Всеукраїнський чемпіонат команд клубу веселих і кмітливих 

 Наказ МОН України від 11.08.2004від № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації 

індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» 

 Наказ від 16.08.2004№ 658 «Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів» 

 Наказ МОН України, Міністерство у справах сім’ї, дітей та молоді від 21.09.2004№747/460 Про 

затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

2003 

 Наказ МОН України; Положення від 16.04.2003№ 238 Положення про центр, будинок, клуб науково-

технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків 

 Лист МОН України від 18.04. 2003№1/9-193 Про текст Державного Гімну України 

 Наказ МОН Українивід 24.04.2003№ 257 Примірний статут дошкільного навчального закладу 

 Лист МОН України від 10.06.2003№1/9-294 Щодо правомірності формування класів-комплектів. 

 Наказ МОН України від 12.06.2003№363 Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-

інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат 

 Наказ МОН України, вiд 19.06.2003№389 Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного 

приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) 

 Наказ МОН Українивід 21.07.2003№486 Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів 

 Наказ МОН України, Міністерство молоді і спорту України від 29.08.2003 N 585/529/875 Положення про 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 Лист МОН України від 10.09.2003№1/9-413 Щодо організації навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів за індивідуальною формою 

 Наказ МОН України від 24.12.2003№ 847 Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної 

освіти 



2002 

 Наказ МОН України від 20.02.2002№114 Про затвердження Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад 

 Наказ МОН України від 20.02.2002№128 Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних 

навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

Порядку поділу класів на навчальні групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 Наказ МОН України від 10.05.2002№292 Положення про центр, будинок, клуб еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, станцію юних натуралістів 

 Наказ МОН України від 09.08.2002№ 456 Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і 

позашкільних навчальних закладів 

 Наказ МОН Українивід 09.08.2002№ 457 Положення про Всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Чисті роси» 

 Наказ МОН України від 14.08.2002№ 461 Положення про почесні звання «Народний художній колектив» і 

«Зразковий художній колектив» 

 Наказ МОН Українивід 11.09.2002№509 Про затвердження "Типового переліку обов'язкового обладнання, 

навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах" (друге видання, доповнене) 

 Лист МОН Українивід 01.10.2002№ 1/9-434 Про планування освітнього процесу в дошкільних навчальних 

закладах 

 Наказ МОН України вiд 21.11.2002 № 667 Про затвердження встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах 

 Наказ МОН України від 19.12.2002№ 730 Положення про центр, будинок, клуб, бюро туризму, 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді, 

станцію юних туристів 

 Наказ МОН України від 20.12.2002№732 Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання 

в загальноосвітніх навчальних закладах 

2001 

 Наказ МОН України від 05.02.2001№45 Про затвердження Положення про піклувальну раду 

загальноосвітнього навчального закладу 

 Наказ МОН Українивід 27.03.2001№159 Про затвердження Примірного положення про раду 

загальноосвітнього навчального закладу. 

 Лист МОН України від 18.06.2001№1/9-231 Про організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного 

навчального закладу. 

 Лист МОН Українивід 27.06.2001№1/9-245 Про організацію роботи середньої загальноосвітньої школи 

повного дня і груп продовженого дня 

 Наказ МОН України від 24.07.2001№ 553 «Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних навчальних закладів» 

 Наказ МОН Українивід19.10.2001№691 Положення про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів 



 Лист МОН Українивід 29.12.2001№1/9-468 Про обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової 

школи 

2000 

 Наказ МОН України від 23.06.2000№240 Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів 

 Наказ МОН України від27.08.2000 №19-352 Про планування діяльності, ведення документації і звітності 

усіх ланок психологічної служби системи освіти України 

 Наказ МОН України, АПН України від 04.09.2000№428/48 Про запровадження 12-бальної шкали 

оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи 

 Наказ МОН України, Положення від 06.09.2000р. №434 Про затвердження Положення про класного 

керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти 

 Наказ МОН України від 07.09.2000№ 439 «Рекомендації щодо порядку використання державної символіки 

в навчальних закладах України» 

 Наказ МОН України, Положення від 07.11.2000№522 Про затвердження Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності 

1999 

 Наказ МОН України від 06.04.1999№ 96 «Про затвердження Правил проведення туристських подорожей з 

учнівською та студентською молоддю України» 

 Лист від 27.10.1999№1/9-419 Про тривалість уроків у початковій школі 

1998 

 Наказ МОН України від 30.01.1998№32 Про затвердження Інструкції про ділову документацію в 

дошкільних закладах 

 Наказ МОН України, Міносвіти, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони вiд 30.09.1998 № 348/70 

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України 

 (Головне управління освіти і науки) 

2011 

 Наказ ГУОН від 06.12.11 №394 "Про реалізацію завдань Національної програми "Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України" в системі освіти Київської 

області" 

 Наказ ГУОН від 06.12.2011 № 395 "Про забезпечення рівного доступудо якісної освіти учням з особливими 

освітніми потребами у системі освіти Київської області" 

 Наказ ГУОН від 01.12.2011 № 384 "Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням, у 2011/2012 навчальному році" 

 Наказ ГУОН КОДА від 11.10.2011 № 332 «Про організацію та проведення обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю» 

 Наказ ГУОН КОДА від 05.10.2011 №326 «Про проведення обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, 

управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів» 

 Наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011 № 310 «Про результати проведенняІІ (обласного) етапу конкурсу-огляду 

спортивних майданчиків дошкільних навчальних закладів Київської області» 



 Наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011. № 26 «Про організацію та проведення дослідно-експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області» 

 Наказ ГУОН від 20.09.2011 №300 «Про проведення І і ІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2012» 

 Наказ ГУОН КОДА від 20.09 2011 № 299 «Про  діяльність  обласних  опорних закладів освіти та обласних 

шкіл передового педагогічного досвідуу 2011/2012 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №236 «Про надання статусу експериментального навчального закладу 

регіонального рівня» (тем «Еколого-оздоровча робота з дітьми у дошкільному навчальному закладі») 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №235 «Про надання статусу експериментального  загальноосвітнього 

навчального закладу регіонального рівня» (проект "Гармонія інтелекту і здоров'я" ("ПіснеЗнайка") 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №234 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього 

навчального закладу регіонального рівня» (тема «Впровадження диференційованих форм організації 

профільного навчання») 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №233 «Про проведення огляд-конкурсу на кращу організацію правоосвітньої та 

правовиховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах» 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №232 «Про стан та перспективи викладання художньої культури в 

загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2009-2011 роках» 

 Наказ ГУОН від 22.06.2011 №231 «Про надання статусу експериментального загальноосвітнього 

навчального закладу регіонального рівня» (науково-педагогічного проекту "Росток") 

 Наказ ГУОН від 07.06.2011 № 211 «Про підсумки проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека» 

 Наказ ГУОН від 20.04.2011 №137 "Про проведення моніторингуякості підручників для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів" 

 Наказ ГУОН від 25.03.2011 № 105 «Про проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів Київської області» 

 Наказ ГУОН від 16.03.2011 №95 «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого 20-й річниці незалежності України» 

 Наказ ГУОН від 16.03.2011 № 92 «Про продовження проведення апробації окремих підручників для 7 та 8 

класів у загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2010/2011 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 28.02.2011 № 69 «Про результати проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального 

відділення МАН України у 2010/2011 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 12.01.2011 №11 «Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу на кращий 

інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу» 

2010 

 Наказ ГУОН від 11.01.2010 р. № 05 "Про продовження проведення апробації окремих підручників для 7 

класу в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2009/2010 навчальному році" 

 Наказ ГУОН України; Наказ від 12.01.2010 №07 Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів 



 Наказ ГУОН від 09.12.2010 № 371 «Про запровадження щоденної ранкової гімнастики у дошкільних 

навчальних закладах та фізичної зарядки у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів 

Київської області» 

 Лист ГУОН від 18.03.2010 № 87«Про реалізацію Всеукраїнського проекту «Маленький українець» 

 Наказ ГУОН України від 18.03.2010 №89 "Про проведення моніторингу якості підручників для 8-го класу 

загальноосвітніх навчальних закладів" 

 Наказ ГУОН України від 19.04.2010. №135 Про проведення обласного етапу щорічного 

конкурсу«Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» 

 Наказ ГУОН України від 05.10.2010 №288 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області" 

 Наказ ГУОН від 06.05.2010 №159 "Про впровадження моделі навчання «1 учень – 1 комп’ютер» у закладах 

освіти Київської області 

 Наказ ГУОН від 02.06.2010 №182 «Про стан навчання дітей з особливими освітніми потребами у системі 

освіти Київської області» 

 Наказ ГУОН від 02.06.2010. №184 «Про надання статусу обласного опорного закладу освіти та обласної 

школи передового педагогічного досвіду» (Додаток 1  Додаток 2) 

 Наказ ГУОН від 14.06.2010. №188 «Про державну атестацію навчальних закладів» 

 Наказ ГУОН від 18.06.2010 №201«Про результати ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнського проекту 

«Маленький українець» 

 Наказ ГУОНУкраїни від 09.07.2010 №217-а "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня за темою "Апробація медико-педагогічного проекту "Гармонія інтелекту і 

здоров'я" ("ПіснеЗнайка")" 

 Наказ ГУОН України від 19.07.2010 №219-а "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня з теми "Апробація навчальних планів, програм, навчально-методичної 

літератури (підручників, посібників) Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" 

 Наказ ГУОН України від 01.09.2010 №255 «Про підсумки проведення експерименту за програмою Intel® 

«Навчання для майбутнього» у 2009-2010 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 01.09.2009 №256 "Про діяльність обласних опорних закладів освіти та обласних шкіл 

передового педагогічного досвіду у 2010-2011 навчальному році" (Додаток 1  Додаток 2) 

 Наказ ГУОН від 01.09.2010. №257 «Про проведення І і ІІ турів Всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 

2011” 

 Наказ ГУОН від 28.09.2010 №277 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2010-2011 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 01.10.2010. № 281 «Про проведення огляду-конкурсу психологічних кабінетів навчальних 

закладів» 

 Наказ ГУОН від 01.10.2010. № 282 «Про проведення обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, 

управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів» 

 Наказ ГУОН від 01.10.2010. № 283 «Про проведення атестації працівників психологічної служби системи 

освіти області у 2010-2011 навчальному році» 



 Наказ ГУОН України від 05.10.2010 №288 "Про організацію та проведення дослідно-експериментальної та 

інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області" 

 Наказ ГУОН України від 25.10.2010 №315 «Про проведення обласного конкурсу «Класний керівник – 2011» 

в загальноосвітніх навчальних закладах» 

 Наказ ГУОН від 02.11.2010. № 329 «Про проведення в Київській області моніторингових досліджень у 

галузі освіти» 

 Наказ ГУОН від 08.11.2010. № 332  «Про проведення І, ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості, присвяченого Шевченківським дням, у 2010/2011 навчальному році»  

 Наказ ГУОН від 08.11.2010. № 333  «Про проведення І, ІІ, ІІІ етапів І Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010/2011 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 08.11.2010 №334 «Про вивчення стану функціонування психологічної служби системи 

освіти Київської області» 

 Наказ ГУОН від 08.11.2010. № 335 «Про проведення І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного територіального відділення Малої академії 

наук України в 2010/2011 н.р.» 

 Наказ ГУОН від 08.11.2010. № 336 Про вивчення курсу «Ми господарі Євро-2012» у 10-11 класах в 

загальноосвітніх навчальних закладах області 

 Наказ ГУОН від 08.11.2010 №337 «Про організацію навчання за програмою Intel® «Навчання для 

майбутнього» педагогічних і управлінських кадрів у закладах освіти Київської області у 2010/2011 

навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 17.11.2010. № 347 «Про організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Шкільна бібліотека» 

2009 

 Наказ ГУОН від 03.12.2010 №364 «Про проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2010/2011 навчальному році» 

 Наказ ГУОН від 08.12.2010 №367 (Графік проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2010/2011 навчальному році) 

 Наказ ГУОН від 01.09.2009 №256 "Про діяльність обласних опорних закладів освіти та обласних шкіл 

передового педагогічного досвіду у 2010-2011 навчальному році" (Додаток 1  Додаток 2) 

 Наказ ГУОН від 01.09.2009 №265 "Про діяльність обласних опорних закладів освіти та обласних шкіл 

передового педагогічного досвіду у 2009-2010 навчальному році" (Додаток 1  Додаток 2) 

 Наказ ГУОН від 30.09.2009 №288 «Про проведення апробації навчальної літератури для 2-9 класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2009-2010/2010-2011 навчальних роках» 

 Наказ ГУОН від 30.10.2009 №289 ”Про проведення Всеукраїнської акції ”Живи, книго!” 

Наказ ГУОН від 20.11.2009 №31"Про підсумки проведення експерименту за програмою Intel® Навчання для 

майбутнього у 2008-2009 навчальному році та організацію навчання педагогічних і управлінських кадрів у 

закладах освіти Київської області протягом 2009-2010 навчального року" 

 

 

 



2008 

 Наказ ГУОН від 01.07.2008 №264 "Про організацію та проведенняексперименту регіонального рівняза 

темою "Апробація навчальних планів, програм, навчально-методичної літератури (підручників, посібників) 

Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток" у закладах освіти Київської області" 

 Наказ ГУОН від 11.12.2008 р. № 459 "Про проведення апробації навчальної літератури для 2-8 класів у 

загальноосвітніх навчальних закладах Київської області у 2008/2009 – 2009/2010 навчальних роках" 

Наказ ГУОН КОДА від 05.12.2008 №444 «Про Концепцію створення електронних навчально-методичних 

комплексів для обдарованих учнів та Положення про електронні навчально-методичні комплекси для 

обдарованих учнів Київської обласної очно-заочної школи «Інтелектуал» 

2006 

 Наказ ГУОН від 17.03.2006 № 94 “Про запровадження зовнішнього незалежного оцінювання” 

 Наказ ГУОН від 17.03.2006 № 94 “Про запровадження зовнішнього незалежного оцінювання” 


