
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

м. Київ

17 червня 2013 р. № 772

Про затвердження орієнтовних 
критеріїв оцінювання діяльності 
дошкільних, загальноосвітніх, 
професійно-технічних навчальних 
закладів 

Відповідно  до  законів  України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту», 
«Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення 
про  дошкільний  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів  України  від  12  березня  2003  р.  № 305,  Положення  про 
загальноосвітній  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету 
Міністрів  України  від  27 серпня  2010 р.  №778,  Положення про  професійно-
технічний  навчальний  заклад,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів 
України від  5  серпня 1998 р.  №1240,  Положення про атестацію професійно-
технічних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України  від  12  грудня  1996  р.  № 200,  Порядку  державної  атестації 
загальноосвітніх,  дошкільних  та  позашкільних  навчальних  закладів, 
затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  24.07.2001 
№ 553,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  8  серпня  2001  р.  за 
№ 678/5869,  та  з  метою  вдосконалення  програмно-методичного  забезпечення 
оцінювання  результатів  діяльності  дошкільних,  загальноосвітніх,  професійно-
технічних навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:
- Орієнтовні критерії оцінювання діяльності дошкільних навчальних 

закладів (додаток 1);
- Орієнтовні  критерії  оцінювання  діяльності  загальноосвітніх 

навчальних закладів (додаток 2); 
- Орієнтовні  критерії  оцінювання  діяльності  професійно-технічних 

навчальних закладів (додаток 3).



2. Міністерству  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  Автономної 
Республіки  Крим,  департаментам  (управлінням)  освіти  і  науки  обласних, 
Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  довести 
Орієнтовні  критерії  до  відома  місцевих  органів  управління  освітою  та 
керівників  дошкільних,  загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних 
закладів.

3. Визнати  таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України  від  14.02.2005  № 99  “Про  затвердження  Орієнтовних  критеріїв 
оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів”.

4. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і  взаємодії  із 
засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями  (Марченко А. В.) в 
установленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

5. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника  Міністра 
Жебровського Б. М. та Голову Державної інспекції навчальних закладів України 
Гончаренка М. Ф.

Міністр Д. В. Табачник


