
   
У К Р А Ї Н А  

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

Н А К А З 

 

4  жовтня  2012 року               м. Здолбунів             № 230 

 

  Про державну атестацію  

  дошкільного  навчального  закладу  

  «Малятко»  Мізоцької селищної ради 

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства 

освіти і науки України від 24.07.2001.№ 553 «Про затвердження Порядку 

державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів» та 

з метою забезпечення контролю за діяльністю дошкільних  навчальних 

закладів, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Здійснити державну атестацію дошкільного навчального закладу   

“Малятко“ Мізоцької селищної ради шляхом атестаційної експертизи з 19 

листопада по  3 грудня 2012 року згідно з робочою програмою згідно додатку. 

 

2.  Затвердити склад експертної комісії: 

Бондарчук В.М.- начальник відділу освіти, голова комісії; 

Члени комісії: 

Вітень З.В.- заступник начальника відділу освіти; 

Глущук Н.О. – завідувач районного методичного кабінету; 

Галик О.І.  – заступник завідувача районного методичного кабінету; 

Галич О.В.- інженер з охорони праці відділу освіти; 

Сірик В.М. – методист районного методичного кабінету; 

Єгорова О.І.- голова районної ради Профспілки працівників освіти (за згодою). 

 

3. Відрядити членів комісії в дошкільний навчальний заклад “Малятко“ 

Мізоцької селищної ради.  

З 19 листопада по  3 грудня 2012 року 

  

4. Завідувачу районного методичного кабінету Глущук Н.О. забезпечити 

участь працівників методкабінету у роботі атестаційної комісії. 

З 19 листопада по  3 грудня 2012  

 



4. Членам комісії розробити власні робочі програми по перевірці навчального 

закладу згідно з робочою програмою атестаційної експертизи дошкільного 

навчального закладу та у відповідності з посадовими обов’язками. 

До 15 листопада 2012 року 

 

5. Завідуючій дошкільним навчальним закладом “Малятко“ Мізоцької 

селищної ради Лишун О.В.: 

 

5.1.  Подати експертній комісії матеріали самоаналізу освітньої діяльності 

закладу і стан матеріально-технічного, кадрового і навчально - методичного  

забезпечення, про організацію та здійснення навчально-виховного процесу. 

До 01 листопада 2012 року 

                                                                                                                             

5.2.  Забезпечити належні умови для роботи експертної комісії. 

З  19 листопада по  3 грудня 2012 року  

 

6.    Членам експертної комісії подати узагальнюючі матеріали по атестації 

закладу. 

До 13 грудня 2012 року 

                                                                                                           

7. Заступнику начальника відділу освіти Вітень З.В.: 

7.1.   Підготувати акт  атестаційної експертизи навчального закладу та подати 

на розгляд регіональній експертній раді при управлінні освіти і науки 

Рівненської обласної  державної  адміністрації для підготовки  вмотивованого 

висновку щодо атестації дошкільного навчального закладу “Малятко“ 

Мізоцької селищної ради. 

До 21 грудня 2012 року 

 

7.1.  Провести нараду за результатами атестації закладу. 

До 20 грудня 2012 року 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ                                     В.БОНДАРЧУК                      

          

 

 

 

 

 

  

 



 

Додаток 

до наказ відділу освіти 

Здолбунівської районної  

державної адміністрації 

04.10.2012.№ 230 
 

 
Робоча програма 

атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу   

“Малятко“ Мізоцької селищної ради 

 

 
Основні розділи 

оцінювання 

діяльності закладу 

Відповідність вимогам нормативно - правових 

документів 

Акценти оцінки при 

встановленні рівня 

діяльності 

 

Організаційно  

- правові засади 

діяльності 

закладу 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.6.7,10,11,14,33); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305(п.4-19); 

Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 24.04.2003р. № 257 « Про 

затвердження Примірного статуту 

дошкільного навчального закладу» 

Відповідність 

роботи закладу 

нормативно - 

правовим актам 

(наявність, 

обізнаність, 

дотримання тощо) 

Вітень З.В. 

Матеріально - 

технічна та 

навчально - 

методична  база 

Закон України «Про дошкільну освіту» 

(ст.37,38.39); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305(п.49-54); 

Санітарні правила влаштування і 

утримання дитячих дошкільних 

закладів; 

Типовий перелік обов’язкового 

обладнання, навчально - наочних 

посібників та іграшок в дошкільних 

навчальних закладах , затверджений 

наказом Міністерства освіти і науки 

України від 11.09.2002р. № 509 

Інструкція про ділову документацію 

дошкільного закладу, затверджена 

наказом Міністерства освіти України 

від 30.-1.1998р. № 32, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 

1998 р. за № 378/2818 (п.2.2.-2.9.) 

Доступність дітям 

життєвого 

простору, його 

різноманітність, 

достатність, 

комфортність, 

безпечність, 

практичність і 

зручність  

використання тощо. 

Сірик В.М. 



Кадрове 

забезпечення 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.30,31,32); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305(п.33-39); 

Кодекс законів про працю в Україні; 

Типове положення про атестацію 

педагогічних працівників України, 

затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України від 20.08.1993р. 

№ 310 ( зі змінами та доповненнями), 

зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 2 грудня 1993 р. за № 176. 

Типові правила внутрішнього 

розпорядку для працівників державних 

навчально - виховних закладів України 

від 20.12.1993 року № 455, 

зареєстровані  в Міністерстві  

юстиції України 2 червня 1994 р.     

 за №  121/330 

Характер взаємин 

педагогів з дітьми і 

між собою та 

адміністрації з 

вихователями та 

батьками; 

- психологічний 

клімат у колективі; 

- створення умов 

для власного 

самовдосконалення 

- відсутність 

безпричинної 

плинності кадрів 

тощо. 

Галик О.І. 

Глущук Н.О. 

Єгорова О.І. 

Управлінська 

діяльність 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.20.24); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305 (п.44); 

Інструкція про ділову документацію 

дошкільного закладу, затверджена 

наказом Міністерства освіти України 

від 30.-1.1998р. № 32, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 

1998 р. за № 378/2818 (п.1.2, 1.19);  

Інструкція про порядок ведення 

трудових книжок працівників, 

затверджена спільним наказом 

Міністерства праці України, 

Міністерства юстиції України, 

Міністерства соціального захисту 

населення України від 29.07.1993р. за 

№58 ( зі змінами та доповненнями) 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 17 серпня 1993р. №110; 

Лист Міністерства освіти і науки 

України від 01.10.2002р. № 1/9-434 « 

Про планування освітнього процесу в 

дошкільному закладі.»  

Орієнтація 

колективу на 

реалізацію 

особистісно - 

орієнтованої моделі 

дошкільної освіти; 

- пріоритет 

діалогічної 

взаємодії порівняно 

з монологічною; 

- правильність 

ведення ділової 

документації тощо 

Вітень З.В. 

Галик О.І. 



Медичне 

обслуговування 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.34); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305 (п.30,32,40); 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 14.06.2002р. № 826 «Порядок 

медичного обслуговування дітей у 

дошкільному навчальному закладі» 

Спільний наказ Міністерства охорони 

здоров’я, Міністерства освіти і науки 

України від 30.08.2005р. № 432/496, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 22 вересня 2005р. за № 

1090/11370 «про удосконалення 

організації медичного обслуговування 

дітей  у дошкільному навчальному 

закладі». 

Стан 

захворюваності 

дітей, відсутність 

травмування дітей 

тощо 

Сірик ВМ. 

Галич О.В. 

Харчування 

дітей 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.35); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305 (п.27-29); 

«Порядок встановлення плати для  

батьків 

За перебування дітей у державних і 

комунальних дошкільних та інтернат 

них навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2002р. 

№ 667, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 6 грудня 2002р. за 

№953/7241. 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 р. № 1591 « Про 

затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах». 

Інструкція з організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затверджена спільним 

наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони 

здоров’я України від 17.04.2006р. № 

298/227 та зареєстрованої в 

Міністерстві юстиції України 5 травня 

Виконання норм 

харчування; 

відсутність 

зауважень райСЕС; 

харчових отруєнь 

тощо 

Вітень З.В. 

Сірик В.М. 



2006р. за № 523/12397. 

Навчально - 

виховна робота 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.22); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305 (п.20-26); 

Інструкція про ділову документацію 

дошкільного закладу, затверджена 

наказом Міністерства освіти України 

від 30.-1.1998р. № 32, зареєстрована в 

Міністерстві юстиції України 15 червня 

1998 р. за № 378/2818 (п.2.3.-2.6.11); 

Листи Міністерства освіти і науки 

України від 01.10.2002р. №1/9-434 « 

Про планування освітнього процесу в 

дошкільному навчальному закладі» від 

27.08.2004р. № 1/9-438 щодо організації 

фізкультурно - оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному закладі» від 

06.06.2005р. № 1/9-306 « Організація  та 

зміст навчально - виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах».  

- повноцінний 

особистісний 

розвиток 

дошкільника; 

- становлення 

здатності до 

елементарних форм 

відповідального 

самовизначення;     

 - самостійність 

поведінки  в різних 

сферах 

життєдіяльності; 

- збалансованість 

різних видів 

дитячої діяльності; 

питома вага 

пошукової, 

дослідницької , 

творчої активності; 

- потреба дітей 

реалізовувати свої 

можливості, 

проявляти здібності 

тощо. 

Вітень З.В. 

Сірик В.М. 

Робота з сім’єю 

та школою 

Закон України « Про дошкільну освіту» 

(ст.36); 

Положення про дошкільний навчальний 

заклад, затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України від 

12.03.2003р. № 305 (п.45-48); 

 

Задоволеність 

батьків якістю 

дошкільної освіти, 

доглядом за 

дитиною; 

активність батьків; 

забезпечення 

наступності 

розвитку 

особистості 

дошкільника в 

сім’ї, початковій 

школі. 

Вітень З.В. 

 
 

 

 


