
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

"   12     "   0  8        2009р. №     746              

Про  внесення  змін  до  Порядку 
видачі  випускникам  позашкільних 
навчальних  закладів  свідоцтв  про 
позашкільну освіту 

 Відповідно до частини третьої статті 18 Закону України "Про позашкільну 
освіту", статті 21 Закону України "Про Кабінет Міністрів України", пункту 24 
Положення про позашкільний навчальний заклад,  затвердженого постановою 
Кабінету  Міністрів  України  від  06.05.2001  N  433,  та  на  виконання 
протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 27.07.2009 N 25 

Н А К А З У Ю:

 1. Унести зміни до Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних 
закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і  науки України від 12.07.2001 N 510,  зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 06.09.2001 за N 788/5979 (із змінами), виклавши додатки 1 і 2 
до зазначеного Порядку в новій редакції, що додаються. 

 2.  Міністру  освіти  і  науки  Автономної  Республіки  Крим,  начальникам 
управлінь  освіти  і  науки  обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських 
державних  адміністрацій  довести  до  відома  керівників  позашкільних 
навчальних  закладів  зміни  до  Порядку  видачі  випускникам  позашкільних 
навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і  науки України від 12.07.2001 N 510, зареєстрованого в 
Мін'юсті 06.09.2001 за N 788/5979. 

 3. Адміністративно-господарському департаменту (Ханюк В.А.) зробити 
відмітку в справах архіву. 

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

Т.в.о. Міністра О.П.Гребельник 



Додаток 1 
до Порядку видачі 
випускникам позашкільних 
навчальних закладів свідоцтв 
про позашкільну освіту 

Зразок 

 

УКРАЇНА

СВІДОЦТВО
про позашкільну в освіту

СВІДОЦТВО 
 N ____ 

 
__________________________________________ 
                                  (прізвище, 
__________________________________________
                           ім'я, по батькові) 
 
навчався (лась) з "____"________ 20__ року 
 до "____"__________ 20___ року 
 
в  ________________________________________ 
 __________________________________________ 

(повна назва позашкільного навчального  закладу)

 в ________________________________________
(назва гуртка, секції, відділення,

_________________________________________. 
відділу та іншого творчого об'єднання)

 Оволодів (ла) програмою
 __________________________________________ 

(назва програми)

 і склав (ла) кваліфікаційний іспит. 
 
Директор             Підпис              П.І.Б. 

                                     М.П. 

 "____" ____________ 20___ року 

 



Додаток 2 
до Порядку видачі 
випускникам позашкільних 
навчальних закладів свідоцтв 
про позашкільну освіту 

Зразок 

ДОДАТОК ДО СВІДОЦТВА
про позашкільну освіту

N __________
(без свідоцтва не дійсний)

_____________________________ 
(прізвище, ім'я,

_____________________________
по батькові)

Навчався(лась) 

з "___"__________ 20__ року 

до "___" ________ 20__ року 

в    ___________________________
(повна назва позашкільного

___________________________ 
навчального закладу)

Склав(ла) кваліфікаційні іспити 
та одержав(ла) такі оцінки 
з фахових дисциплін 
і навчальних курсів 

назва                         бал 
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             -----------
---------------             ----------- 
---------------             -----------
---------------             ----------- 

 
Директор        Підпис       П.І.Б. 

 М.П. 

 "___" ____________ 20__ року 

 
 


