
                                                                                Додаток 1
                                                        до листа МОН України 

                                                           від 07.08.2013 № 1/9-533

                          

Орієнтовний перелік
документів для оформлення справи за результатами державної атестації 
дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу

(далі – атестаційна справа)

     1. Титульна сторінка атестаційної справи навчального закладу (форма 1).
     2. Опис (перелік документів), що входять до атестаційної справи.
     3. Копія  супроводжувального  листа  органу  управління  освітою,  що 
проводив атестаційну експертизу, до регіональної експертної ради з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів про направлення матеріалів за 
результатами атестаційної експертизи (форма 2).
      4. Копія листа органу управління освітою, на який покладено проведення 
атестаційної  експертизи,  керівнику навчального закладу щодо  проведення 
атестаційної  експертизи діяльності  навчального закладу (не пізніше ніж за 
рік до її початку) (форма 3).
      5. Матеріали атестаційної експертизи навчального закладу:
       - копія наказу відповідного органу управління освітою  щодо проведення 
атестаційної  експертизи  навчального  закладу  із  зазначенням  критеріїв,  за 
якими буде здійснено атестаційну експертизу (форма 4);
       - робоча програма атестаційної експертизи (форма 5);
       - заява навчального закладу про проведення позачергової  державної 
атестації (для навчальних закладів приватної форми власності) (форма 6);
        - акт атестаційної експертизи навчального закладу, складений відповідно 
до  критеріїв,  за  якими  здійснювалося  оцінювання  діяльності  навчального 
закладу; 
        - самоаналіз навчального закладу (з додатками) .
        6. Документи щодо діяльності навчального закладу:
         - копія Свідоцтва про державну атестацію навчального закладу (в разі, 
коли атестація вже проводилася);
        - копія рішення про створення навчального закладу (у т.ч.  шляхом 
реорганізації);
        - копія ліцензії для провадження діяльності з надання освітніх послуг 
(для приватних навчальних закладів);
        - копія Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;
        - копія довідки управління статистики про включення навчального 
закладу до  Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
        - копія Статуту навчального закладу.
         7. Документи органу управління освітою, на який покладено проведення 
атестації, та Регіональної експертної ради:
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         - витяг з протоколу засідання регіональної експертної ради з питань 
ліцензування та атестації навчальних закладів з висновком щодо результатів 
атестації навчального закладу;
         - копія наказу органу управління освітою за результатами  атестації 
навчального закладу; 
         - копія Свідоцтва про атестацію навчального закладу;
          - рекомендації РЕР за підсумками атестації навчального закладу (в разі 
їх наявності);
         - копії  апеляцій  керівника навчального  закладу  (в  разі  незгоди  з 
висновками атестаційної комісії або з рішенням органу управління освітою 
щодо атестації);
         - матеріали, що підтверджують оприлюднення результатів державної 
атестації  в  ЗМІ,  на  веб-сайтах органів  управління  освітою та  навчального 
закладу.
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                                                                                                            (форма 1)

(назва органу управління освітою, на який покладено проведення державної 
атестації)

 АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЛАНОВОЇ (ПОЗАЧЕРГОВОЇ) 
ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ

(повна назва навчального закладу)
____________________________________________
____________________________________________

(юридична адреса)
____________________________________________

(форма власності)

м. __________

20___ р.
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                                                                                                        (форма 2)
НА БЛАНКУ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, ЩО ПРОВОДИВ 

АТЕСТАЦІЙНУ ЕКСПЕРТИЗУ

Регіональна експертна рада при
_______________________________________
_______________________________________
(назва органу управління освітою, на який покладено
проведення державної атестації)
_______________________________________

Відповідно  до  Плану  проведення  атестаційної  експертизи, 
затвердженого наказом ______________________________________________

(назва  органу  управління  освітою,  на  який  покладено 
проведення державної атестації)

від ________№_____,  наказу_________________________________________
                                          (назва органу управління освітою, що проводив 

   атестаційну експертизу)
у  період  з  _____  по  ______  20__  року  проведено  атестаційну  експертизу 
діяльності _________________________________________________________
                      (повна назва навчального закладу, юридична адреса, форма власності)

За  результатами  атестаційної  експертизи  надсилаємо  відповідні 
матеріали, а саме:

1. Акт  атестаційної  експертизи  ___________________(повна  назва 
навчального закладу) від _____20__ р.
2. Матеріали  самоаналізу  освітньої  діяльності  ____________(повна  назва 

навчального закладу).
3. Документи, зазначені в пункті 5 Орієнтовного переліку документів для 

оформлення справи за результатами державної атестації дошкільного, 
загальноосвітнього, позашкільного навчального закладу.

Додаток: на ____ арк. у ___ прим.

_____________________                     _____________        _______________
(назва посади керівника)                                      (підпис)                             (П. І. Б.)
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                                                                                                                                (форма 3)

НА БЛАНКУ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, 
НА ЯКИЙ ПОКЛАДЕНО ПРОВЕДЕННЯ

 АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Директору * (або інша назва посади  
керівника) 
 

(повна назва навчального закладу )

(юридична адреса навчального закладу )

(прізвище, ініціали)

Шановний (-а)________________________________!
                          (ім’я, по батькові)

Повідомляємо,  що  відповідно  до  Плану  проведення  атестаційної 
експертизи,затвердженого наказом __________________________________________
_____________________________________________________________________________

(назва органу управління освітою, на який покладено проведення державної атестації)
від ________ 20____ № _______, у ____________ 20 ___ року буде проведено
                                                                                            (місяць)

атестаційну експертизу ________________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)
за критеріями оцінювання діяльності_________________________навчальних 

            (тип навчальних закладів)
закладів, затвердженими ___________________________________________________.

                        (назва і реквізити документа, яким затверджені критерії)

Нагадуємо, що згідно з Порядком державної атестації загальноосвітніх, 
дошкільних  та  позашкільних  навчальних  закладів,  затвердженим  наказом 
МОН  від  24.07.2001  №  553  (зі  змінами)  не  пізніше  як  за  2  місяці  до 
проведення атестації навчальний заклад подає експертній комісії матеріали 
самоаналізу освітньої діяльності.

______________________________                    ______________       ____________________
(назва посади керівника органу управління           (підпис)              (П.І.Б.)
 освітою)
        
* Надсилається керівнику навчального закладу не пізніше як за рік до початку проведення 
атестації.

5



Продовження додатка 1

                                                                                           
                                                                                 (форма 4)

НА БЛАНКУ НАКАЗУ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ, 
НА ЯКИЙ ПОКЛАДЕНО ПРОВЕДЕННЯ

 АТЕСТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

“___” _________20___р. №___________

Про проведення атестаційної 
експертизи
_________________________________
_________________________________
_________________________________

(повна назва навчального закладу)

Відповідно  до  частини  3  статті  40  Закону  України  «Про  загальну 
середню  освіту»  (частини  3  статті  21  Закону  України  «Про  дошкільну 
освіту»,  частини  5  статті  10  Закону  України  «Про  позашкільну  освіту»), 
Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 
навчальних  закладів,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки 
України  від  24.07.2001  №  553  (із  змінами),  на  виконання  Плану 
проведення  атестаційної  експертизи,  затвердженого  наказом 
_______________________________________ від ____________№__________
(назва органу управління освітою, на який
покладено проведення державної атестації)

Н А К А З У Ю:

1. Провести в термін* з _____________по _________ атестаційну експертизу
                        (число, місяць, рік)       (число, місяць, рік)

_____________________________________________________________________________.
                                                    (повна назва навчального закладу)

2.  Утворити  для  проведення  атестаційної  експертизи  експертну  комісію у 
складі:**

голова комісії -  ______________________________________________________
(прізвище, ім’я , по батькові, посада державного службовця)

члени комісії _________________________________________________________
(прізвище, ім’я , по батькові, посада, фах за освітою)

_______________________________________________________
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(прізвище, ім’я та по батькові, посада, фах за освітою)

_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, фах за освітою)

_______________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, посада, фах за освітою)

4. Голові експертної комісії (П.І.Б.)
4.1.  Організувати  вивчення  експертами  матеріалів  самоаналізу 

освітньої діяльності навчального закладу до ______________
4.2.  Підготувати  та  подати  на  затвердження  робочу  програму 

атестаційної експертизи  навчального закладу до_____.
4.3.  Після  затвердження  робочої  програми  довести  її  до  відома 

керівника навчального закладу*** та забезпечити виконання. 
4.4.  Організувати  протягом  20-ти  днів  після  закінчення  роботи 

експертної  комісії  узагальнення  матеріалів  і  складання  акту  атестаційної 
експертизи навчального закладу.

4.5.  Забезпечити  у  ______  термін  подання  акту  атестаційної 
експертизи Регіональній експертній раді та керівникові навчального закладу.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

________________________      ________________      ____________________
(назва посади керівника органу                 (підпис)                                   (П.І.Б.)
 управління освітою) 

* Термін роботи  експертної атестаційної комісії у навчальному закладі не  
повинен бути більшим, ніж 15 календарних днів (пункт 15 Порядку).
** Склад комісії не повинен перевищувати 15 осіб (пункт 11 Порядку).
*** Робоча програма доводиться до відома керівника навчального закладу за  
місяць до початку проведення атестаційної експертизи (пункт 13 Порядку)
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                                                                                                                                                                                 (форма 5) 

                                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                                                        _______________________________

                                                                                                                                           (підпис, П.І.Б. керівника  відповідного органу 
                                                                                                                              управління освітою)

                                                                                                                                                       «_____» _______________20___ р.                                 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА
атестаційної експертизи _____________________________________________

                            (повна назва навчального закладу)

Дата* Зміст роботи** Форми 
роботи ***

Документи, що подаються 
навчальним закладом 

Рекомендації  членам 
експертної комісії

Відповідальні

 

* Зазначається кожен день атестаційної експертизи
** Включаються: організаційні заходи та  заходи з оцінювання навчального закладу за кожним критерієм (групою критеріїв). 
*** Нарада, анкетування, вивчення, збір інформації, контрольні роботи, огляд, спостереження, бесіда,  узагальнення інформації тощо.



                                                                                                                              (форма 6)

НА БЛАНКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ)

___________________________________________
                                                                                    (найменування органу управління освітою, на 

який покладено проведення державної атестації)

ЗАЯВА*
про проведення позачергової державної атестації 

Просимо провести позачергову державну атестацію 
_____________________________________________________________

(повна назва навчального закладу)
У ____________ 20__ року з метою____________________________________. 

Заявник ____________________________________________________________________,
(повне найменування юридичної особи)

Керівник____________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

Ідентифікаційний код________________________________________________
Організаційно-правова форма ________________________________________
Форма власності ___________________________________________________
Орган управління ___________________________________________________
Місцезнаходження _________________________________________________________

(юридичної особи)

Місце провадження освітньої діяльності _____________________________________
Тел. _________, факс ____________, e-mail ________________________
Поточний рахунок № ______________ у __________________________-

(найменування банківської установи)

З  Порядком  проведення  державної  атестації  загальноосвітніх, 
дошкільних  та  позашкільних  навчальних  закладів,  затвердженим  наказом 
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  24.07.2001  №  553  (зі  змінами) 
ознайомлені і зобов’язуємося його дотримуватися.

Керівник ___________________   _____________   _____________________

М. П.
                                    (посада)                           (підпис)                (ініціали, прізвище)
            Засновник (-и)            __________   __________________
Дата ________________
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* Подається для позачергової атестації приватного навчального закладу, зокрема,  з метою 
зміни його типу і підвищення статусу
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