
 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 

 

26.10.2012 Харків № 532 

 

 

Про проведення державної атестації  

навчальних закладів Харківської області 

у березні 2013 року  

 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 

від 14.02.2005 № 99, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 08.08.2001 за № 678/5869 (із змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2004 № 658, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за № 1071/9670), на 

виконання наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної 

державної адміністрації від 13.01.2009 № 3 «Про організацію державної 

атестації навчальних закладів Харківської області», з метою забезпечення 

державного контролю за діяльністю навчальних закладів та планового 

проведення державної атестації 

 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести державну атестацію навчальних закладів:   

1.1. Нововодолазький ліцей Нововодолазької районної ради Харківської області.  

З 04.03.2013 по 18.03.2013 
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1.2. Нововодолазька гімназія Нововодолазької районної ради Харківської 

області. 

З 11.03.2013 по 25.03.2013 

1.3. Харківський технічний ліцей № 173 Харківської міської ради Харківської 

області. 

З 18.03.2013 по 01.04.2013 

2. Затвердити склад експертних комісій для проведення атестаційної експертизи 

навчальних закладів (додатки 1-3). 

3. Затвердити робочі програми атестаційної експертизи  навчальних закладів 

(додатки 4-6). 

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) відповідно до термінів атестації кожного 

навчального закладу: 

4.1. Скласти графіки проведення контрольних робіт у навчальних закладах,  

підготувати тексти контрольних робіт відповідно до існуючого переліку 

предметів. 

4.2. Організувати проведення контрольних робіт у навчальних закладах, що 

атестуються.  

4.3. Проаналізувати результати контрольних робіт, узагальнити 

протоколи 2.1 «Рівень навчальних досягнень учнів».  

4.4. Проаналізувати стан роботи психологічних служб навчальних закладів, 

узагальнити відповідні матеріали за протоколами 3.2 «Суспільний рейтинг 

навчального закладу»; 4.1 «Соціальний захист, збереження та зміцнення 

здоров’я учнів та працівників закладу». 

5. Директорам навчальних закладів, що атестуються: 

5.1. Подати до обласної експертної комісії протокол самоаналізу організації 

функціонування навчального закладу. 

Не пізніше як за два місяці до початку атестації 
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5.2. Забезпечити належні умови для роботи експертної комісії під час 

проведення атестаційної експертизи закладу. 

6. Голові експертних комісій подати для розгляду на засіданні регіональної 

експертної ради акти атестаційної експертизи з обґрунтованими пропозиціями 

щодо визначення рівня діяльності навчального закладу. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

  

Начальник управління                                                                   Р. Шаповал 

 

Кононенко, 705 03 11 



Перший заступник начальника 

Головного управління освіти і науки                                                 О. Віцько 

 

 

Начальник відділу нормативності та якості освіти  

управління загальної середньої освіти 

Головного управління освіти і науки                                                О. Байназарова 

 

 

Головний спеціаліст  

відділу кадрової роботи 

Головного управління освіти і науки                                  Н. Маслова  

 

 

 

Ректор комунального вищого навчального 

закладу «Харківська академія 

неперервної освіти»                                                                           Л. Покроєва 
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Додаток 1 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 

 

Склад експертної комісії  

для проведення атестаційної експертизи  

Нововодолазького ліцею Нововодолазької районної ради Харківської області 

 
Голова експертної комісії:  

Байназарова  

Олена Олександрівна 

начальник відділу нормативності та якості освіти управління 

загальної середньої освіти Головного управління освіти і 

науки 

Члени експертної комісії:  

Дригайло 

Світлана Олександрівна 

заступник начальника Головного управління освіти і науки – 

Начальник відділу економіки та фінансування 

 

Покроєва  

Любов Денисівна 

ректор комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» 

Єфімова 

Тетяна Борисівна 

завідувач відділенням гігієни дітей та підлітків Харківської 

обласної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою) 

 

Гончаренко  

Наталія Іванівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Кононенко  

Олена Євгенівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Коваленко  

Вікторія Олександрівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Сєрікова 

Людмила Миколаївна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Старченко 

Ольга Василівна 

начальник служби охорони праці, пожежної і радіаційної 

безпеки та безпеки життєдіяльності  

Головного управління освіти і науки 

Марінушкіна 

Олена Євгенівна 

завідувач центру практичної психології та соціальної роботи 

комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» 

 
 

 

Кононенко, 705-03-11 
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Додаток 2 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 

 

Склад експертної комісії  

для проведення атестаційної експертизи  

Нововодолазької гімназії Нововодолазької районної ради Харківської області 

 
Голова експертної комісії:  

Байназарова  

Олена Олександрівна 

начальник відділу нормативності та якості освіти управління 

загальної середньої освіти Головного управління освіти і 

науки 

Члени експертної комісії:  

Дригайло 

Світлана Олександрівна 

заступник начальника Головного управління освіти і науки – 

Начальник відділу економіки та фінансування 

 

Покроєва  

Любов Денисівна 

ректор комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» 

 

Єфімова 

Тетяна Борисівна 

завідувач відділенням гігієни дітей та підлітків Харківської 

обласної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою) 

 

Гончаренко  

Наталія Іванівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Кононенко  

Олена Євгенівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Коваленко  

Вікторія Олександрівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Сєрікова 

Людмила Миколаївна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

 

Старченко 

Ольга Василівна 

начальник служби охорони праці, пожежної і радіаційної 

безпеки та безпеки життєдіяльності  

Головного управління освіти і науки  

 

Марінушкіна 

Олена Євгенівна 

завідувач центру практичної психології та соціальної роботи 

комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» 

 
 
Кононенко, 705-03-11 
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Додаток 3 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 

 

Склад експертної комісії  

для проведення атестаційної експертизи  

Харківського технічного ліцею № 173 Харківської міської ради Харківської 

області 

 
Голова експертної комісії:  

Байназарова  

Олена Олександрівна 

начальник відділу нормативності та якості освіти управління 

загальної середньої освіти Головного управління освіти і 

науки 

Члени експертної комісії:  

Дригайло 

Світлана Олександрівна 

заступник начальника Головного управління освіти і науки – 

Начальник відділу економіки та фінансування 

Покроєва  

Любов Денисівна 

ректор комунального вищого навчального закладу 

«Харківська академія неперервної освіти» 

Єфімова 

Тетяна Борисівна 

завідувач відділенням гігієни дітей та підлітків Харківської 

обласної санітарно-епідеміологічної станції (за згодою) 

Гончаренко  

Наталія Іванівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

Кононенко  

Олена Євгенівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

Коваленко  

Вікторія Олександрівна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

Сєрікова 

Людмила Миколаївна 

головний спеціаліст відділу нормативності та якості освіти 

управління загальної середньої освіти Головного управління 

освіти і науки 

Старченко 

Ольга Василівна 

начальник служби охорони праці, пожежної і радіаційної 

безпеки та безпеки життєдіяльності  

Головного управління освіти і науки  

Марінушкіна 

Олена Євгенівна 

завідувач центру практичної психології та соціальної роботи 

комунального вищого навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» 

Шепель 

Валерій Миколайович 

 

начальник відділу нормативності і якості освіти 

Департаменту освіти Харківської міської ради 

 

 
Кононенко, 705-03-11 
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Додаток 4 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 

Робоча програма атестаційної експертизи 

Нововодолазького ліцею Нововодолазької районної ради Харківської області 

 
№ 

з\п 

 

Блоки атестаційної 

експертизи 

 

Питання  

для вивчення 

 

Інструментарій 
(протоколи) 

 

П.І.Б. експерта 

1 Організація навчально-

виховного процесу 
 Кадрова політика Протокол 1.1 Кононенко О.Є. 

 

 Матеріально-технічна та 

навчально-методична база 

Протокол 1.2 

 

Старченко О.В. 

 

 Фінансове забезпечення 

діяльності закладу 

Протокол 1.3 Дригайло С.О. 

2 Ефективність 

навчально-виховного 

процесу 

 Рівень навчальних досягнень 

учнів 

Протокол 2.1 
 

Байназарова О.О. 
Покроєва Л.Д. 

 

 Результати виховної роботи 

 

Протокол 2.2 Сєрікова Л.М. 

3 Управління 

навчальним закладом 
 Якість планування та контролю 

 

Протокол 3.1 
 

Байназарова О.О. 
 

 Суспільний рейтинг 

навчального закладу 

Протокол 3.2 Покроєва Л.Д. 

Марінушкіна О.Є. 

4 Соціальний захист, 

збереження та 

зміцнення здоровя 

учнів та працівників 

закладу 

 Створення умов для 

забезпечення прав і свобод 

учасників навчально-

виховного процесу 

Протокол 4, п. 1 

 

Коваленко В.О. 

Сєрікова Л.М. 

 

 Забезпечення соціальної 

підтримки дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей та 

інших учнів із соціально 
вразливих категорій 

Протокол 4, п. 2 

 

Коваленко В.О. 

 Організація медичного 

обслуговування учнів та 

педагогічних працівників 

Протокол 4 п. 3 

 

Гончаренко Н.І. 

Єфімова Т.Б. 

 

 Організація харчування дітей Протокол 4, п. 4 
 

Гончаренко Н.І. 
Єфімова Т.Б. 

 Попередження дитячого 

травматизму 

Протокол 4.,п. 5 

 

Старченко О.В. 

 Забезпечення умов для 

збереження здоровя учнів 

Протокол 4, п. 6 

 

Гончаренко Н.І. 

Єфімова Т.Б. 

 Стан фізичного виховання 

(фізично-оздоровчі заходи, 

спортивно-масова робота) 

Протокол 4, п. 7 

 

Гончаренко Н.І. 

 Організація відпочинку та 

оздоровлення учнів, 
педагогічних працівників 

Протокол 4, п. 8 
 

Коваленко В.О. 

 

Кононенко, 705-03-11 
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Додаток 5 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 

 

Робоча програма атестаційної експертизи 

Нововодолазької гімназії Нововодолазької районної ради Харківської області 
№ 

з\п 

 

Блоки атестаційної 

експертизи 

 

Питання  

для вивчення 

 

Інструментарій 
(протоколи) 

 

П.І.Б. експерта 

1 Організація навчально-

виховного процесу 
 Кадрова політика Протокол 1.1 Кононенко О.Є. 

 

 Матеріально-технічна та 

навчально-методична база 

Протокол 1.2 

 

Старченко О.В. 

 

 Фінансове забезпечення 

діяльності закладу 

Протокол 1.3 Дригайло С.О. 

2 Ефективність 

навчально-виховного 

процесу 

 Рівень навчальних досягнень 

учнів 

Протокол 2.1 
 

Байназарова О.О. 
Покроєва Л.Д. 

 

 Результати виховної роботи 

 

Протокол 2.2 Сєрікова Л.М. 

3 Управління 

навчальним закладом 
 Якість планування та контролю 

 

Протокол 3.1 
 

Байназарова О.О. 
 

 Суспільний рейтинг 

навчального закладу 

Протокол 3.2 Покроєва Л.Д. 

Марінушкіна О.Є. 

4 Соціальний захист, 

збереження та 

зміцнення здоровя 

учнів та працівників 

закладу 

 Створення умов для 

забезпечення прав і свобод 

учасників навчально-

виховного процесу 

Протокол 4, п. 1 

 

Коваленко В.О. 

Сєрікова Л.М. 

 

 Забезпечення соціальної 

підтримки дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей та 

інших учнів із соціально 
вразливих категорій 

Протокол 4, п. 2 

 

Коваленко В.О. 

 Організація медичного 

обслуговування учнів та 

педагогічних працівників 

Протокол 4, п. 3 

 

Гончаренко Н.І. 

Єфімова Т.Б. 

 Організація харчування дітей Протокол 4, п. 4 
 

Гончаренко Н.І. 
Єфімова Т.Б. 

 Попередження дитячого 

травматизму 

Протокол 4, п. 5 

 

Старченко О.В. 

 Забезпечення умов для 

збереження здоровя учнів 

Протокол 4, п. 6 

 

Гончаренко Н.І. 

Єфімова Т.Б. 

 Стан фізичного виховання 

(фізично-оздоровчі заходи, 

спортивно-масова робота) 

Протокол 4, п. 7 

 

Гончаренко Н.І. 

 Організація відпочинку та 

оздоровлення учнів, 
педагогічних працівників 

Протокол 4, п. 8 
 

Коваленко В.О. 

 

Кононенко, 705-03-11 
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Додаток 6 

до наказу Головного управління 

освіти і науки Харківської  

обласної державної адміністрації 

26.10.2012 № 532 
 

Робоча програма атестаційної експертизи 

Харківського технічного ліцею № 173  

Харківської міської ради Харківської області 
№ 

з\п 

 

Блоки атестаційної 

експертизи 

 

Питання  

для вивчення 

 

Інструментарій 
(протоколи) 

 

П.І.Б. експерта 

1 Організація навчально-

виховного процесу 
 Кадрова політика Протокол 1.1 Кононенко О.Є. 

 

 Матеріально-технічна та 

навчально-методична база 

Протокол 1.2 

 

Старченко О.В. 

 

 Фінансове забезпечення 

діяльності закладу 

Протокол 1.3 Дригайло С.О. 

2 Ефективність 

навчально-виховного 

процесу 

 Рівень навчальних досягнень 

учнів 

Протокол 2.1 

 

Байназарова О.О. 

Покроєва Л.Д. 
 

 Результати виховної роботи 

 

Протокол 2.2 Сєрікова Л.М. 

3 Управління 

навчальним закладом 
 Якість планування та контролю 

 

Протокол 3.1 

 

Байназарова О.О. 

Шепель В.М. 
 

 Суспільний рейтинг 

навчального закладу 

Протокол 3.2 Покроєва Л.Д. 

Марінушкіна О.Є. 

4 Соціальний захист, 

збереження та 

зміцнення здоровя 

учнів та працівників 

закладу 

 Створення умов для 

забезпечення прав і свобод 

учасників навчально-
виховного процесу 

Протокол 4, п. 1 

 

Коваленко В.О. 

Сєрікова Л.М. 
 

 Забезпечення соціальної 

підтримки дітей-сиріт, дітей з 

малозабезпечених сімей та 

інших учнів із соціально 
вразливих категорій 

Протокол 4, п. 2 

 

Коваленко В.О. 

 Організація медичного 

обслуговування учнів та 

педагогічних працівників 

Протокол 4, п. 3 

 

Гончаренко Н.І. 

Єфімова Т.Б. 

 Організація харчування дітей Протокол 4, п. 4 
 

Гончаренко Н.І. 
Єфімова Т.Б. 

 Попередження дитячого 

травматизму 

Протокол 4, п. 5 

 

Старченко О.В. 

 Забезпечення умов для 

збереження здоровя учнів 

Протокол 4, п. 6 
 

Гончаренко Н.І. 
Єфімова Т.Б. 

 Стан фізичного виховання 

(фізично-оздоровчі заходи, 

спортивно-масова робота) 

Протокол 4, п. 7 

 

Гончаренко Н.І. 

 Організація відпочинку та 

оздоровлення учнів, 

педагогічних працівників 

Протокол 4, п. 8 

 

Коваленко В.О. 

Кононенко, 705-03-11 


