
 

 

 

 

 

 
№ 063-3106 

від 17.06.2014 
 
 
 

Начальникам управлінь освіти 

районних в місті Києві державних 

адміністрацій 

 

 

 

Про  рекомендації Київської міської 

регіональної експертної ради з питань  

ліцензування та атестації навчальних закладів  

 

 

Відповідно до висновків Київської міської регіональної експертної ради з 

питань ліцензування та атестації навчальних закладів (протокол № 5 від           

05 червня 2014 року) за підсумками атестаційної експертизи навчальних 

закладів надсилаємо рекомендації згідно з додатком та просимо вжити заходів 

щодо їх виконання. 

Інформації управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій про виконання рекомендацій будуть розглянуті на засіданні 

регіональної експертної ради в грудні 2014 року. 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

 

Перший заступник  

директора Департаменту  В. Челомбітько   

 

 

 

 

 

 

 
Березовська 

272-61-85 

 



Додаток 

до листа Департаменту освіти і науки,  

молоді та спорту виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) 

від 17.06.2014 № 063-3106 

 

Рекомендації  

 за висновками Київської міської регіональної експертної ради  

з питань ліцензування та атестації навчальних закладів  

(протокол № 5 від 05 червня 2014 року) 

 
№ 

з/п 

Назва  

навчального закладу,  

що пройшов атестацію 

 

Рекомендації 

регіональної експертної ради 

1.  Приватний заклад «Приватний 

навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-3 

ступеня-дитячий садок 

«Міцва-613» (Голосіївський 

район)  

Вжити заходів щодо удосконалення управлінської 

діяльності в частині контролю за реалізацією рішень 

педагогічних рад. 

 

2.  Дошкільний навчальний 

заклад №  117 (Голосіївський 

район) 

Спільно з районним управлінням освіти вжити заходів 

щодо відновлення роботи вивільненого групового 

приміщення. 

3.  Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) № 491 

комбінованого типу 

Деснянського району міста 

Києва 

Вжити заходів щодо покращання роботи зі зниження 

рівня захворюваності дітей. 

4.  Дошкільний заклад освіти № 

628  Державного управління 

справами (Дніпровський 

район) 

Вжити заходів щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази дошкільного закладу та проведення ремонту 

плавального басейну. 

Покращити роботу з кадрами, оволодіння ними 

новітніми технологіями та передовим досвідом кращих 

педагогів міста. 

5.  Дошкільний навчальний 

заклад № 670 (Дніпровський 

район) 

Вжити заходів щодо підвищення якості практичної 

роботи педагогів з організації й проведення різних 

форм і методів фізичного виховання, формування у 

дітей здорового способу життя шляхом створення 

цілісної системи оздоровчих заходів та використання 

здоров’язберігаючих технологій. 

6.  Школа-дитячий садок І 

ступеня «Турбота»  

(Оболонський район) 

Вжити заходів щодо покращання роботи з кадрами, 

використання ними передового досвіду кращих 

педагогів міста, інноваційних технологій навчання і 

виховання дітей.  

7.  Дошкільний навчальний 

заклад № 573 (Оболонський 

район) 

Забезпечити до початку 2014-2015 навчального року 

комплектування дошкільного закладу педагогічними 

кадрами відповідно до штатного розпису. 

8.  Дошкільний навчальний 

заклад № 606 (Оболонський 

Порушити питання про звільнення приміщення 

дошкільного закладу від орендарів. 



район)  

9.  Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів «Середня 

загальноосвітня школа  

№ 262» Подільського району  

м. Києва  

Вжити заходів щодо збільшення учнівського 

контингенту школи. 

Активізувати роботу з впровадження інноваційних 

проектів у навчально-виховний процес. 

 

10.  Дошкільний навчальний 

заклад № 33 «Дивограй» 

(Святошинський район) 

Вжити заходів щодо забезпечення виконання 

встановленого продуктового набору. 

  

11.  Дошкільний навчальний 

заклад № 360  

м. Києва (Солом’янський 

район) 

Посилити контроль за виконанням затвердженого 

продуктового набору. 

Удосконалити форми роботи з молодими батьками. 

 

12.  Дошкільний навчальний 

заклад № 464  

м. Києва (Солом’янський 

район) 

Покращити роботу з педагогічними кадрами, 

звернувши особливу увагу на оволодіння ними 

новітніми технологіями, передовим досвідом кращих 

педагогів міста. 

13.  Дошкільний навчальний 

заклад № 78 Шевченківського 

району м. Києва 

Вжити заходів щодо зниження рівня захворюваності 

дітей. 

Покращити якість дошкільної освіти шляхом 

запровадження новітніх технологій. 

14.  Дошкільний навчальний 

заклад  № 79 Шевченківського 

району м. Києва 

Забезпечити виконання затвердженого продуктового 

набору для дітей.  

 

15.  Київське вище професійне 

училище технологій та 

дизайну одягу 

Вжити заходів щодо дотримання вимог наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв 

оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти». 

 

 

 

 

 

Заступник начальника  

Інспекції навчальних закладів  А.Березовська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


