
  

 
        ВАТУТІНСЬКА МІСЬКА  РАДА  

В І Д Д І Л    О С В І Т И 

 

НАКАЗ 

м. Ватутіне 

13.11.2015                                                                                                        № 401 

 

Про проведення атестаційної експертизи 

Ватутінської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів  № 2  ім. М.Ф. Ватутіна  

Ватутінської міської ради Черкаської  області  

 

 Відповідно пункту 3 статті 40 Закону України «Про загальну середню 

освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 14.02.2015 за №173/26618, Плану проведення атестаційної 

експертизи, затвердженого наказом відділу освіти від 22.04.2014 року № 179 

«Про державну  атестацію навчальних закладів», з метою забезпечення 

державного контролю за діяльністю навчальних закладів та планового 

проведення державної атестації 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в термін з 14.12.2015 по 31.12.2015 року атестаційну 

експертизу  Ватутінської  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ступенів   № 2     

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської  області.  

        2. Затвердити склад атестаційної комісії для проведення атестаційної 

експертизи Ватутінської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 2           

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської  області  (додаток 1). 

3. Заступнику голови атестаційної комісії (Жовновата Н.Я.) : 

3.1. Підготувати та подати на затвердження Робочу програму 

атестаційної експертизи  навчального закладу. 

3.2.  Робочу програму  довести до відома керівника навчального закладу 

та забезпечити її виконання. 

3.3. Здійснити атестаційну експертизу Ватутінської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів  № 2  ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради 

Черкаської  області відповідно до затвердженої Робочої програми. 

3.4. До 08.01.2016 організувати узагальнення матеріалів і складання 

висновку  атестаційної експертизи навчального закладу. 

3.5. До 11.01.2016 довести до відома керівника навчального закладу 

рішення про результати держаної атестації закладу. 



  
4. Директору Ватутінської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 2  

ім. М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської  області  (Залізна 

Т.І.): 

4.1. Забезпечити належні умови для роботи атестаційної комісії під час 

проведення атестаційної експертизи закладу. 

4.2. 14.12.2015 презентувати матеріали навчально-виховного процесу 

Ватутінської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  № 2  ім. М.Ф. Ватутіна 

Ватутінської міської ради Черкаської  області атестаційній комісії.    

 4.3. До 12.01.2016 довести до відома трудового колективу та 

батьківської громадськості рішення атестаційної комісії про результати 

держаної атестації навчального закладу. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник відділу освіти         Л.П. Точинюк 

 

 

З наказом ознайомлені:                                                      Бойко В.Ю. 

                                                                                     Божко В.П. 

              Жовновата Н.Я. 

                                                                                              Залізна Т.І. 

                                                                                              Кирилюк І.А.    

                                                                                              Клопотенко Н.Г.                                         

                                                                                              Лєдок Л.В. 

                                                                                              Перепада О.М. 

                                                                                              Пересунько М.П. 

                                                                                              Тарасова О.А. 

                                                                                              Шарова О.О. 

                                                                                               

                                                                                                          

                                                                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                  

 

 

 

 



  
                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                           до наказу відділу освіти  

                                                                                           від 13.11.2015  № 401 

 

Список експертної комісії 

відділу освіти 

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, 

побатькові 

Освіта,  

ВНЗ 
Посада, фах Розподіл обов’язків 

1.  Точинюк Л.П. 

Вчитель 

математики, 

Луцький 

педагогічний 

інститут 

Начальник 

відділу освіти 

Голова атестаційної комісії.  

Здійснює загальне керівництво 

роботою комісії. 

2.  Жовновата Н.Я. 

Вчитель біології  

та хімії  

Уманський 

педагогічний 

інститут 

ім.. П. Тичини 

 

Завідувач 

методичним 

кабінетом  

Заступник голови атестаційної 

комісії.  

Організовує роботу членів комісії, 

вивчає реальний стан організації та 

здійснення навчально-виховного 

процесу, науково-методичної 

роботи. 

3.  Кирилюк І.А. 

Інженер 

Київський 

технологічний 

інститут 

Головний 

спеціаліст  

відділу освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує ефективність управління 

навчальним закладом, стан охорони 

дитинства та безпеки життєдіяльності 

4.  Тарасова  О.А. 

Бухгалтер, 

Черкаський 

Східно- 

європейський 

університет 

Головний 

бухгалтер 

відділу освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналіз фінансово-господарської 

діяльності 

5.  Бойко В.Ю. 

Вчитель 

початкових класів,  

Уманський 

педуніверситет  

імені Павла Тичини 

 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує  організацію роботи з 

педагогічними кадрами, якісний 

склад працівників.  

6.  Шарова О.О. 

Вчитель біології 

та географії, 

Тернопільський 

педагогічний 

інститут 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії.   

Аналізує стан організації та 

здійснення навчально – виховного 

процесу. 

7.  Лєдок Л.В. 

Вчитель 

інформатики,   

Уманський 

педуніверситет 

імені Павла 

Тичини 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує  питання охорони 

дитинства  та здійснення навчально-

виховного процесу. 

8.  
Пересунько 

М.П. 

Черкаський 

національний 

університет 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує стан організації виховної 

роботи. 



  
ім. Богдана 

Хмельницького 

9.  
Клопотенко 

Н.Г. 

Вчитель 

початкових 

класів,  

Уманський 

педуніверситет 

імені Павла 

Тичини 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує стан організації роботи 

вчителів початкових класів. 

 

10.  Божко В.П. 

Вчитель фізичної 

культури, 

Дніпропетровський 

інститут 

фізкультури 

Методист відділу 

освіти 

Член атестаційної комісії. 

Аналізує  професійну майстерність 

вчителів фізичної культури та 

предмету «Захист Вітчизни» 

11.  Перепада О.М. 

Психолог, 

Черкаський 

національний 

університет ім.  

Б. Хмельницького 

Практичний 

психолог 

НМЦППСР 

методичного 

кабінету 

Член атестаційної комісії.  

Аналізує рівень соціальної адаптації 

учнів та психологічний клімат в 

навчальному закладі. 

12.  Ковач Л.В. 

Черкаський 

національний 

університет ім.  

Б. Хмельницького 

Голова трудового 

колективу 

ЗОШ№2 

Представник громадськості, 

за згодою 

13.  Корнієнко 

С.Д. 
 

Голова 

загальношкільног

о батьківського 

комітету 

ЗОШ№2 

Представник громадськості, 

за згодою 

14.  Хунузіді О.О.  

Голова 

батьківського 

комітету 9-Б класу 

ЗОШ№2 

Представник громадськості, 

за згодою 

15.  
Плахотнюк 

Л.В. 
 

Член 

батьківського 

комітету 

ЗОШ№2 

Представник громадськості, 

за згодою 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 


