
Висновки 

засідання Київської міської регіональної експертної ради з питань 

ліцензування та атестації навчальних закладів міста Києва 

05 червня 2014 року 

 

Список 

атестованих дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних навчальних закладів міста Києва 

 

№ 

з/п 

Найменування  

навчального закладу 

 

Результати атестації  

 

1.  Школа І-ІІІ ступенів № 108 м. Києва 

(Голосіївський район) 

Атестована 

2.  Приватний заклад «Приватний навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа  

І-3 ступеня-дитячий садок «Міцва-613» 

(Голосіївський район)  

Атестований 

3.  Дошкільний навчальний заклад №  117  

(Голосіївський район) 

Атестований 

4.  Центр технічної творчості та професійної 

орієнтації шкільної молоді (Дарницький 

район) 

Атестований з відзнакою 

5.  Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів  

№ 207 з поглибленим вивченням англійської 

мови Деснянського району м. Києва  

Атестована 

6.  Приватна Лінгвістична гімназія (Деснянський 

район) 

Атестована з відзнакою 

7.  Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 491 комбінованого типу Деснянського 

району міста Києва 

Атестований 

8.  Навчально-виховний комплекс Атестований з відзнакою 



«Домінанта»(дошкільний навчальний заклад – 

спеціалізована школа І ступеня – суспільно-

гуманітарна гімназія – спеціалізована школа 

№ 204 з поглибленим вивченням фізичної 

культури) (Дніпровський район) 

9.  Загальноосвітній навчальний заклад 

«Гуманітарна гімназія «Гармонія»  

(Дніпровський район) 

Атестована з відзнакою 

10.  Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 182 м. Києва (Дніпровський район) 

 

Атестована  

11.  Дошкільний заклад освіти № 628  Державного 

управління справами (Дніпровський район) 

Атестований 

12.  Дошкільний навчальний заклад № 670 

(Дніпровський район) 

 

13.  Навчально-виховний комплекс № 240 

«Соціум» - середня загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів, ліцей «Управлінські технології» (ІІІ 

ступінь) (Оболонський район)  

Атестований з відзнакою 

14.  Школа-дитячий садок І ступеня «Турбота»  

(Оболонський район) 

Атестована 

15.  Дошкільний навчальний заклад № 573 

(Оболонський район) 

Атестований 

16.  Дошкільний навчальний заклад № 606 

(Оболонський район) 

Атестований 

17.  Дошкільний навчальний заклад (дитячий 

садок) № 1/185 Міністерства внутрішніх 

справ України загального розвитку, державної 

форми власності (Печерський район) 

Атестований 

18.  Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ 

ступенів «Середня загальноосвітня школа  

Атестований 



№ 262» Подільського району м. Києва  

19.  Дошкільний навчальний заклад № 33 

«Дивограй» (Святошинський район) 

Атестований 

20.  Дошкільний навчальний заклад № 360  

м. Києва (Солом’янський район) 

Атестований 

21.  Дошкільний навчальний заклад № 464  

м. Києва (Солом’янський район) 

Атестований 

22.  Гімназія № 48 Шевченківського району  

м. Києва 

Атестована з відзнакою 

23.  Дошкільний навчальний заклад № 78 

Шевченківського району м. Києва 

Атестований 

24.  Дошкільний навчальний заклад  № 79 

Шевченківського району м. Києва 

Атестований 

25.  Київське вище професійне училище 

технологій та дизайну одягу 

Атестоване в частині 

надання повної загальної 

середньої освіти 

 

 

 

Заступник начальника 

Інспекції навчальних закладів  А. Березовська 

 

 

 


