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НАКАЗ 
 

 30.09.2015         № 210 - о/д 
 

Про проведення державної атестації 
Харківської гімназії ІІ-ІІІ ступенів          

№ 178 «Освіта» Харківської міської 
ради Харківської області у листопаді 

2015 року  
 

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

освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 30.01.2015 № 67 «Про 
затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, керуючись п. 3.7. «Положення 
про управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської 

міської ради», затвердженого рішенням 3 сесії Харківської міської ради 
6 скликання від 29.12.2010 р. № 125/10, з метою забезпечення державного 

контролю за діяльністю навчальних закладів та планового проведення 
державної атестації  

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести державну атестацію Харківської гімназії ІІ-ІІІ ступенів № 178 

«Освіта» Харківської міської ради Харківської області (далі навчальний 
заклад). 

З 16.11.2015 по 04.12.2015 
2. Затвердити склад експертної комісій для проведення атестаційної 
експертизи навчального закладів (додаток 1). 

3. Затвердити робочу програму атестаційної експертизи навчального закладу 
(додаток 2). 

4. Експертній комісії (Чернігівська Н.В.): 
4.1. Організувати вивчення експертами освітньої діяльності навчального 

закладу. 
З 16.11.2015 по 20.11.2015 

4.2. Забезпечити виконання робочої програми. 
Відповідно до затвердженої програми 

4.3. Узагальнити матеріали і надати начальнику управління освіти та 
навчальному закладу аргументований висновок щодо результатів  



атестаційної експертизи (далі висновок) та вмотивовані рекомендації для 
навчального закладу. 

07.12.2015 
5. Директору навчального закладу (Кучеренко Т.А.): 

5.1.Провести відкриту публічну презентацію діяльності навчального закладу. 
16.11.2015 

5.2. Забезпечити належні умови для роботи експертної комісії під час 
проведення атестаційної експертизи закладу. 

Відповідно до затвердженої програми 

6. Головному спеціалісту управління освіти (Гайнутдінова Т.М.): 
6.1. Підготувати проект наказу про результати атестації навчального закладу.  

З 14.12.2015 по 18.12.2015 
6.2. Довести результати державної атестації до відома керівника  навчального 

закладу та батьківської громадськості. 
З 14.12.2015 по 18.12.2015 

6.3. Оприлюднити результати державної атестації у засобах масової 
інформації, на офіційному веб-сайті управління освіти. 

З 14.12.2015 по 18.12.2015 
7. Завідувачу ЛКТО Колеснікову В.Ю. розмістити цей наказ на сайті 

управління освіти. 
До 02.10.2015 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 

 

Начальник управління освіти                                                     Т.В. Пилаєва 

 


