
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

        29.02.2016                                                                                               № 152 

 

Про проведення державної 

атестації ТОВ «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Ліко-школа»  

 

 

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти      

і науки України від 30 січня 2015 року № 67, згідно з Планом проведення 

державної атестації загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 

власності, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

від 21 грудня 2015 року № 774, з метою здійснення контролю за діяльністю 

навчальних закладів приватної форми власності та враховуючи лист                

ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступені «Ліко -

школа» від 01 грудня 2015 року № 101 
 

Н А К А З У Ю: 
 

1. Провести з 04 квітня по 22 квітня 2016 року державну атестацію ТОВ 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступені «Ліко -

школа» 

 

2. Затвердити склад атестаційної комісії, що додається. 

 

3. Комісії: 

3.1.  Розробити і затвердити до 02 березня 2016 року робочу програму 

атестаційної експертизи та довести її до відома директора, трудового 

колективу, батьківської громадськості навчального закладу. 

3.2.  Провести атестаційну експертизу в терміни, визначені пунктом 1 цього 

наказу із запровадженням дистанційного моніторингового аудиту. 

3.3.  Визначити напрями (питання), експертиза яких буде проводитися із 

запровадженням дистанційного моніторингового аудиту. 

3.4.  Надати до 25 квітня 2016 року до Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту висновок за результатами атестаційної експертизи та рекомендації. 

 



4. Покласти відповідальність за проведення атестаційної експертизи із 

запровадженням дистанційного моніторингового аудиту на Центр науково-

освітніх інновацій та моніторингу (Корольов Ю.В.). 

5. Начальникові управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Бохно О. В.) у 

визначені законодавством терміни підготувати проект наказу про результати 

державної атестації ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Ліко - школа» та довести його до відома директора, 

трудового колективу та батьківської громадськості загальноосвітнього 

навчального закладу. 

 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 Директор Департаменту                                                                         О. Фіданян                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОГОДЖЕНО: 

 

 

 

Начальник управління дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти                              О. Бохно 

 

 

 

Начальник відділу правового  

забезпечення                                     Л.Лендєл

  

 

 

Виконавець 

Начальник відділу загальної середньої освіти 

та інклюзивного навчання                       О. Батечко 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до наказу Департаменту освіти 

і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) 

від 29.02.2016 № 152 

 

Склад атестаційної комісії 

 

Голова комісії: 

Бохно Олена Василівна – начальник управління дошкільної, загальної середньої 

та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту. 

Члени комісії: 

1. Батечко Олена В’ячеславівна – начальник відділу загальної середньої 

освіти та інклюзивного навчання Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту; 

2. Березовська Алла Віталіївна - головний спеціаліст Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту; 

3. Геведзе Олена Олександрівна – заступник голови Київської міської 

організації профспілки працівників освіти і науки України (за згодою); 

4. Коваленко Людмила Тарасівна – заступник директора Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 

Грінченка з організаційно-методичної роботи (за згодою); 

5. Корольов Юрій Володимирович – тво директора КП «Центр науково – 

освітніх інновацій та моніторингу»; 

6. Мовчун Олена Миколаївна – директора громадської організації «Асоціація 

приватних закладів освіти міста Києва» (за згодою); 

7. Ткаченко Вікторія Володимирівна - головний спеціаліст відділу 

позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 

8. Стешук Олег Іванович – спеціаліст вищої категорії Інспекції навчальних 

закладів Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 

9. Возний Олександр Іванович – голова батьківської ради ТОВ 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І ступені «Ліко - 

школа (за згодою); 

10. Федина Таміла Мечиславівна – в.о. начальника відділу кадрового 

забезпечення та нагород Департаменту освіти і науки, молоді та спорту; 

11.  Федунова Тетяна Миколаївна – голова громадської організації «Асоціація 

керівників шкіл міста Києва» (за згодою); 

12.  Чераньова Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку та 

змісту інфраструктури освіти Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту. 

 

Директор Департаменту                                                                           О. Фіданян 



Затверджую 

Директор Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

_____________                 О. Фіданян 
02 березня 2016 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

атестаційної експертизи ТОВ «Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня «Ліко-школа» 

 
 

  Напрями (питання) Зміст вивчення  

1.  Відповідність 

документації вимогам 

чинного законодавства 

- нормативно-правове забезпечення 

діяльності ЗНЗ (розпорядчі 

документи); 

Батечко О.В. 

 

- ведення ділової документації 

працівниками відповідно до вимог 

чинного законодавства 

Березовська А.В. 

Стешук О.І.   

 

 

2. 
Забезпечення якості 

загальної середньої 

освіти 

- порівняльний аналіз результатів 

зовнішнього та внутрішнього 

моніторингу результатів навчальних 

досягнень учнів; 

 

Корольов Ю.В. 

4. Дієвість внутрішнього 

моніторингу 
навчальних досягнень 

учнів 

- відповідність рівня навчальних 

досягнень учнів вимогам Державного 

стандарту. 

Корольов Ю.В. 

5. Організація роботи 

щодо професійного 

розвитку педагогічних 
працівників. 

-загальний стан укомплектованості 

працівниками (відповідно до 

штатного розпису); 

Корольов Ю.В. 

- якісний склад педагогічних 

працівників; 

Федина Т.М. 

- забезпечення умов для підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників; 

Федина Т.М. 

- стан атестації педагогічних 

працівників; 

Федина Т.М. 

-стан навчально-методичної роботи; Коваленко Л.Т. 

- організація експериментальної 

роботи та інноваційної діяльності в 

ЗНЗ 

Коваленко Л.Т. 

-організація роботи з молодими 

спеціалістами. 

Федина Т.М. 

6. Наявність бібліотеки 

та використання 

інформаційно-

- ефективність використання 

педагогічними працівниками 

технічних засобів навчання; 

Корольов Ю.В. 



комунікаційних 

технологій в 

навчально-виховному 

процесі 

- використання Інтернет ресурсів та 

бібліотечного фонду (підручники,  

художня література тощо) 

 

7. Загальний стан 

території, будівель та 

приміщень навчального 

закладу 

-технічний та санітарно-гігієнічний 

стан будівель,  приміщень та 

території ЗНЗ; 

Чераньова О.О. 

8. Створення безпечних 

умов для учасників 

навчально-виховного 

процесу 

-  організація роботи з охорони праці, 

техніки безпеки, пожежної безпеки; 

Чераньова О.О. 

-  організація роботи з профілактики 

дитячого травматизму, охорони 

життя та безпеки життєдіяльності; 

Чераньова О.О. 

9. Забезпечення 

соціально-

психологічного 

супроводу учнів 

-  створення оптимальних соціально-

психологічних умов для розвитку і 

саморозвитку учнів та педагогічних 

працівників. 

Корольов Ю.В. 

10. Створення умов для 

задоволення потреб 

учнів у різних формах 

позаурочної навчально-

виховної роботи 

- Робота гуртків та секцій; Ткаченко В.В. 

- Ефективність використання 

(розподілу) годин варіативної 

складової робочого навчального 

плану; 

Батечко О.В. 

11. Забезпечення якості 

управлінської 

діяльності 

-  планування (поточне, 

перспективне) загальноосвітнього 

навчального закладу; 

Березовська А.В. 

- наявність та дієвість внутрішнього 

контролю у ЗНЗ; 

Стешук О.І. 

- діяльність педагогічної ради; Березовська А.В. 

-  відкритість і публічність у 

діяльності навчального закладу 

Мовчун О.М. 

Возний О.І. 

12. Роль навчального 

закладу у житті 

територіальної 

громади та його 

суспільна оцінка 

батьківською 

громадськістю, 

громадськими 

об’єднаннями. 

-  взаємодія в роботі ЗНЗ, сім’ї та 

громадськості; 

Возний О.І. 

Федунова Т.М. 

-  суспільний рейтинг ЗНЗ; Геведзе О.О. 

Федунова Т.М. 

-  участь педагогічного колективу в 

заходах району, міста. 

Корольов Ю.В. 

 

Голова атестаційної комісії                                                                                   О. Бохно 

 

 


