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ВИСНОВОК
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ЩОДО АТЕСТАЦІЇ 
ОХОЧЕНСЬКОГО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ЯСЕЛ-САДКА ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ РОЗВИТКУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ 
НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Регіональна експертна рада з атестації навчальних закладів, проаналізувавши протокол 
самоаналізу, протоколи атестаційної експертизи та акт атестаційної експертизи, висновки 
обласної експертної комісії про організацію та проведення атестації навчального закладу, 
зробила такі висновки:

1. Атестаційна експертиза навчального закладу була проведена відповідно до нормативних 
вимог: наказу Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001р. №553 “Про 
затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів”, Програми державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, 
позашкільних навчальних закладів у Харківській області.

2. Самоаналіз, атестаційна експертиза в навчальному закладі відбулися без порушень 
термінів, встановлених перспективним графіком державної атестації навчальних закладів 
Харківської області та м. Харкова у 2004-2012 роках, який затверджено наказом 
Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації (від 24.10.2003 р. 
№443).

3. Пакет документів, поданий до регіональної експертної ради повнотою і обсягом 
відповідає нормативним вимогам, однак існують зауваження до представленого пакету 
документів:
•  середній рівень за протоколом 2-1 «Експертиза кадрової політики», у тому числі 

низький рівень (0 б.) за показниками освітнього рівня педагогічних працівників 
(завідувач і вихователі не мають вищої освіти), наявності педагогічних працівників з 
почесними педагогічними званнями, рівня організації та проведення атестації, 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників (атестація та підвищення 
кваліфікації не здійснюються);

• середній рівень за протоколом 3-3 «Експертиза якості науково-методичної роботи та 
її результативність».

4. За протоколами 1-1 «Матеріально-технічні умови перебування дітей у дошкільному 
навчальному закладі», 1 -2 «Санітарно-гігієнічні умови перебування дітей у дошкільному 
навчальному закладі», 4-3 «Харчування дітей» атестаційну експертизу проведено:

-  інженером з охорони праці, начальником господарчої групи ВО (1-1);
-  лікарем з гігієни дітей та підлітків райСЕС (1-2);
-  лікарем з гігієни дітей та підлітків райСЕС (4-3).

5. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня освітньої 
діяльності навчального закладу і результативності навчально-виховного процесу. 
Наводимо узагальненні дані, отримані в результаті атестаційної експертизи:

Блок І. Матеріально-технічні та санітарно-гігієнічні умови, 
створені в дошкільному навчальному закладі

13,39 - високий

Протокол Матеріально-технічні умови перебування дітей 225- високий
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1-1 у дошкільному навчальному закладі
Протокол

1-2
Санітарно-гігієнічні умови перебування дітей 
у дошкільному навчальному закладі

123 -  високий

Блок 2. Кадрова політика 5,18 - середній

Протокол
2-1

Кадрова політика 36 -  середній

Блок 3. Управління навчальним закладом 11,51 - достатній

Протокол
3-1

Дотримання нормативно-правових аспектів 
функціонування дошкільного навчального закладу 97 -  достатній

Протокол
3-2

Планування та контрольно-аналітична діяльність 82 - достатній
Протокол

3-3
Науково-методична робота та її результативність 48 -  середній

Протокол
3-4

Суспільний рейтинг навчального закладу 61 -  високий

Протокол
3-5

Фінансове забезпечення діяльності закладу 58 — достатній

Блок 4. Фізкультурно-оздоровча робота,
медичне обслуговування та харчування дітей 12,91 -  високий

Протокол
4-1

Фізкультурно-оздоровча робота з дітьми 98 -  високий

Протокол
4-2 Медичне обслуговування 90 -  достатній

Протокол
4-3

Харчування дітей 109 - високий

Блок 5. Організація та ефективність 
навчально-виховного процесу

10,79 - достатній

Протокол
5-1

Організація навчально-виховного процесу 82 - достатній

Протокол
5-2

Ефективність навчально-виховного процесу 48 - достатній

3. Загальний рівень, за яким здійснюється освітня діяльність, становить Кзаг.-53,78 
(достатній рівень).

Загальний висновок: Охоченський дошкільний навчальний заклад
ясла-садок загального типу розвитку 
комунальної форми власності 
Нововодолазького району Харківської області 
визнається атестованим.

Заступник голови 
Рег іональної експертної ради 
з питань атестації та ліцензування 
навчальних закладів Г.В. Михайленко

О.Є. Кононенко
Відповідальний секретар 
Регіональної експертної ради
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