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Атестація та ліцензування
закладів освіти області у 2015-2016 навчальному році
У
звітний
період
основними
напрямками
роботи
навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів освіти
області були:
- атестація
загальноосвітньої
підготовки
професійно-технічних
навчальних закладів та закладів освіти І-ІІ рівня акредитації;
- здійснення ліцензування освітніх послуг;
- підтвердження замовлення, облік та організація видачі документів про
освіту державного зразка;
- оформлення підтверджень на отримання документів про освіту
фізичними особами.
Державна атестація загальноосвітньої підготовки
професійно-технічних навчальних закладів,
закладів освіти І-ІІ рівня акредитації та закладів освіти обласного
підпорядкування
Відповідно до плану проведення атестаційної експертизи на
2015-2016 навчальний рік, затвердженого наказом директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації від 07.10.2014 р. № 373 «Про затвердження
плану проведення атестаційної експертизи на 2015/2016 навчальний рік», у
2015-2016 навчальному році атестувалися Олександрійський технікум
Білоцерківського національного аграрного університету, державний вищий
навчальний заклад «Кіровоградський будівельний коледж», Кіровоградське
музичне училище та державний навчальний заклад «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг».
Адміністрації кожного навчального закладу здійснює організаційноуправлінську та консультативно-методичну діяльність управління персоналом.
У навчальних закладах проводилися засідання педагогічних рад, рішення
яких сприяли покращенню якості навчально-виховного процесу з питань
навчальної, методичної, науково-експериментальної діяльності. Виконання
рішень педагогічних рад знаходилися на контролі адміністрацій.
У ході вивчення питання забезпечення якості загальної середньої освіти
членами експертної комісії були проведені контрольні зрізи знань з предметів
загальноосвітнього циклу: української мови, математики, англійської мови,
історії, фізики, хімії та зарубіжної літератури, здійснено порівняльний аналіз
зовнішнього й внутрішнього моніторингу результатів навчальних досягнень
учнів професійно-технічних навчальних закладів
та студентів вищих
навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Порівняльний аналіз результатів навчальних досягнень учнів (студентів) І
та ІІ курсів за контрольний зріз з результатами діагностичної контрольної
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роботи (або за І семестр) з вищезазначених предметів показав, що вихованці
закладів мають переважно достатній і середній рівень.
Вивчення питання організації роботи з обдарованими студентами показало,
що у навчальних закладах робота проводиться на належному рівні. Викладачі
готують студентів до участі в обласних олімпіадах з предметів
загальноосвітнього циклу серед, як наслідок – у 2014-2015 н. р. двоє студентів
вищого навчального закладу «Кіровоградський будівельний коледж» здобули
перші місця в обласних етапах Всеукраїнських олімпіад з української мови й
фізики та двоє студенток Кіровоградського музичного училища у 2013 та 2014
роках зайняли другі місця в ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української
мови.
Учні державного навчального закладу «Кіровоградський професійний
ліцей сфери послуг» брали участь у перших етапах заходів:
ХIV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,
ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді імені Тараса Шевченка, конкурсі читців сонетів Уільяма Шекспіра,
Всеукраїнській природознавчій грі «Геліантус» та інших. Вихованці
Олександрійського технікуму Білоцерківського національного аграрного
університету бали участь лише в обласній олімпіаді з математики серед
студентів І-ІІ рівня акредитації, переможці – відсутні. Разом із тим, студенти є
учасниками обласних конкурсів на краще читання творів Т.Г. Шевченка
«До висот Шевченкового слова», міського конкурсу «Сторінками Кобзаря».
Слід відзначити позитивний досвід роботи адміністрацій закладів щодо
якісного кадрового забезпечення педагогічними працівниками, у всіх
педагогічних працівників вищезгаданих навчальних закладів наявна повна
вища освіта, всі викладають предмети за фахом; питання організації проведення
атестації педагогічних працівників ведеться відповідно до вимог Типового
положення про атестацію, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України
від 20.12.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію
педагогічних працівників». Проте у Кіровоградському музичному училищі не
практикується вивчення досвіду та проведення аналізу роботи педагогічних
працівників, які атестуються, а також розгляд питань ходу атестації
педагогічних працівників на педагогічних радах.
Питання стану викладання предметів загальноосвітнього циклу та рівень
знань учнів (студентів) розглядається на засіданнях методичних рад, однак у
всіх закладах, які підлягали атестації, за винятком державного навчального
закладу «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг», відсутні плани
вивчення стану викладання загальноосвітніх предметів, немає комплексного
дослідження кожного предмету раз на 5 років. Слід зазначити, що вивчення
стану викладання предметів загальноосвітнього циклу відбувається через
відвідування уроків, перевірку рівня навчальних досягнень учнів І-ІІ курсів,
співбесіди з викладачами, аналіз стану ведення учнівської (студентської) та
викладацької документації.
Під час атестації навчальних закладів вивчалося й питання організації
соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в згаданих
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навчальних закладах. Було з’ясовано, що державний навчальний заклад
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» забезпечений практичними
психологами. В Олександрійському технікумі Білоцерківського національного
аграрного університету та державному вищому навчальному закладі
«Кіровоградський будівельний коледж» психологічний супровід студентів
закладів
здійснюється
відповідно
до
укладеної
угоди
від
07.11.2013 р. «Про спільну діяльність соціальної підтримки учнівської та
студентської молоді між Олександрійським міським центром соціальної служби
для сім`ї, дітей та молоді» й договору від 05.09.2011 р. № 10
«Про співпрацю державного вищого навчального закладу «Кіровоградський
будівельний коледж» та Кіровоградського міського центру соціальної служби
сім’ї дітей та молоді».
У Кіровоградському музичному училищі проводилася просвітницька й
профілактична робота зі студентами, батьками, педагогічними працівниками,
проте наразі практичний психолог перебуває в декретній відпустці.
Викладачі предметів загальноосвітнього циклу працюють за навчальними
програмами, розробленими на основі Державного стандарту базової і повної
загальної середньої освіти, з урахуванням особливостей підготовки молодших
спеціалістів. Робочі навчальні плани із загальноосвітніх дисциплін, що
підлягали перевірці, складені за Типовими навчальними планами,
затвердженими наказом Міністерства освіти і науки від 17.06.2010 р. № 587
«Про затвердження переліку предметів загальноосвітньої підготовки у вищих
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку кадрів
на основі базової загальної середньої освіти» й Типовими навчальними
планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затверджених
наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 «Про
затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних
закладів ІІІ ступеню». У робочих навчальних програмах відображається
конкретний зміст навчальних дисциплін, послідовність та організаційнометодичні форми її вивчення, обсяг часу на різні види навчальної роботи,
засоби й форми поточного та підсумкового контролю.
Навчальні програми відповідають робочому навчальному плану, мають
гриф Міністерства освіти і науки України. Разом з тим, слід зазначити, що деякі
із атестованих навчальних закладів не забезпечені у достатній кількості
підручниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки
України, словниками, посібниками, довідковою літературою та фаховими
періодичними виданнями. На жаль, у деяких навчальних закладах, які
підлягали атестації, відсутні навчальні кабінети: в Кіровоградському
музичному училищі – кабінет «Математики та інформатики», в державному
навчальному закладі «Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» –
кабінети «Англійської мови», «Математики», «Зарубіжної літератури»,
«Історії», «Географії», «Хімії», «Біології».
У всіх атестованих навчальних закладах організовано роботу педагогічних
рад та циклових комісій.
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Перевірка журналів обліку успішності учнів (студентів) показала, що у всіх
навчальних закладах, крім державного навчального закладу «Кіровоградський
професійний ліцей сфери послуг», вони ведуться з порушенням Інструкції з
ведення журналу обліку теоретичного навчання учнів професійно-технічних
навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки
України від 26.01.2011 р. № 59 «Про затвердження Інструкцій з ведення
журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійнотехнічних навчальних закладів». А в Кіровоградському музичному училищі
відсутні академічні журнали груп, натомість кожний викладач веде журнал із
предмета, який викладає.
Оформлення та видача документів про освіту здійснюється відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 18.07.2011 р. № 806
«Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку документів про
освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток».
Виховна робота в атестованих навчальних закладах реалізується відповідно
до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту», «Про охорону дитинства» та інших нормативних та
законодавчих актів України. У річному плані роботи навчальних закладів
передбачений розділ виховної роботи, на основі якого був розроблений план
виховної роботи навчальних закладів та окремі плани кураторів груп. Виховна
робота реалізується в процесі урочної, позаурочної роботи й носить системний
характер.
Отже, матеріально-технічна база закладів та перспективи їх розвитку, в
цілому, забезпечують виконання навчальних планів і програм, дозволяють
організовувати навчальний процес на належному рівні, тому Олександрійський
технікум Білоцерківського національного аграрного університету, державний
вищий навчальний заклад «Кіровоградський будівельний коледж»,
Кіровоградське музичне училище та державний навчальний заклад
«Кіровоградський професійний ліцей сфери послуг» були визнані
атестованими, і за результатами атестації видані відповідні накази голови
комісії з припинення юридичної особи та начальника управління освіти і науки,
молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації.
У ІІ півріччі 2015-2016 навчального року методисти відділу ліцензування
та атестації закладів освіти області були включені до складу комісії з атестації
двох закладів обласного підпорядкування (накази начальника управління освіти
і науки, молоді та спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 09.03.2016
р. № 167 «Про проведення атестації Піщанобрідської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної
ради» та від 04.04.2016 р. № 260 «Про проведення атестації Новопразької
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
І-ІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської обласної ради»). Дані
заклади були визнані атестованими, за результати видані відповідні накази.
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Ліцензування освітніх послуг
Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти
області комунального закладу «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
проводить ліцензійну експертизу з метою визначення стану матеріальнотехнічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення закладів,
організацій, підприємств, установ області, робить висновки та готує ліцензійні
матеріали на розгляд секції професійно-технічної освіти та регіональної
експертної ради.
У І півріччі 2015-2016 навчального року відбулося одне засідання секції
професійно-технічної освіти з ліцензування та атестації закладів освіти області
(29 жовтня 2015 року (протокол № 7)), на якому розглядалися питання
атестації, надання та анулювання ліцензій професійно-технічним навчальним
закладам.
Було вирішено пропонувати регіональній експертній раді наступне:
1) атестувати Кіровоградський навчальний центр № 6 строком на десять
років із шести професій: «Верстатник широкого профілю», «Слюсарремонтник», «Столяр будівельний», «Електромонтер з обслуговування
електроустановок», «Електрозварник ручного зварювання» та «Муляр»;
2) надати ліцензію строком на п’ять років професійно-технічному
училищу № 30 с. Торговиця з професії «Кухар. Кондитер»;
3) анулювати ліцензію за заявою Вільшанського міжшкільного навчальновиробничого
комбінату
з
професії
«Тракторист-машиніст
сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»)» у зв’язку з відсутністю
учнів;
4) за результатами обговорення відправити матеріали на доопрацювання
приватного підприємства «Навчальний центр Будинок науки і техніки» із семи
професій: «Стропальник», «Машиніст (кочегар) котельні», «Оператор
котельні», «Оператор заправних станцій», «Слюсар з експлуатації та ремонту
газового
устаткування»,
«Апаратник-екстракторник»
та
«Водій
навантажувача».
Атестаційні та ліцензійні матеріали були розглянуті на засіданні
регіональної експертної ради 03 листопада 2015 року та прийняті позитивні
рішення.
Розглянуті матеріали були направлені до Акредитаційної комісії України,
на засіданні якої прийнято рішення видати свідоцтво про атестацію
Кіровоградському навчальному центру № 6 та ліцензію на надання освітніх
послуг, пов’язані з одержанням професійної освіти професійно-технічному
училищу № 30 с. Торговиця.
На виконання наказу директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації від 02.10.2014 р. № 364 «Про затвердження графіка
перевірки дотримання Ліцензійних умов суб’єктами господарювання, що
отримали ліцензію на надання освітніх послуг», було здійснено контроль за
дотриманням Ліцензійних умов у сфері професійно-технічної освіти
32 Державної пожежно-рятувальної частини Управління державної служби
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України з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області та у сфері повної
загальної середньої освіти – коледжу при Кіровоградському інституті
Приватного
акціонерного
товариства
«Вищий
навчальний
заклад
«Міжрегіональна Академія управління персоналом».
За результатами перевірки складені акти та видані накази з конкретними
термінами щодо усунення виявлених порушень дотримання Ліцензійних умов
вищезазначеними закладами.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від
02.03.2016 р. № 1/9-112 «Щодо окремих питань видачі документів про загальну
середню освіту», на підставі наказу начальника управління освіти і науки,
молоді
та
спорту
Кіровоградської
облдержадміністрації
від
14.03.2016 р. № 198 «Про здійснення перевірки документів загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих (І-ІІ рівнів акредитації) навчальних закладів» та з
метою забезпечення своєчасної видачі документів про загальну середню освіту
у 2016 році, з 22 до 23 березня 2016 року комісією, до складу якої входили
працівники навчально-методичного відділу ліцензування та атестації закладів
освіти області, було здійснено перевірку актуальності наявних документів та за
наслідками перевірки складено довідку про наявність документів у закладах,
що підлягали перевірці.
Замовлення, облік та організація видачі документів про освіту
державного зразка
Навчальні заклади області через органи управління освітою районних
державних адміністрацій, міських рад подавали до навчально-методичного
відділу ліцензування та атестації закладів освіти області документи, що
підтверджують право на організацію замовлень з виготовлення документів про
освіту державного зразка. Після опрацювання документи були передані до
відділу ведення реєстру ДП «Інфоресурс».
Навчально-методичний відділ ліцензування та атестації закладів освіти у
своїй роботі керується наказом Міністерства освіти і науки України від
13.08.2007 р. № 737 «Про викладення у новій редакції наказу Міністерства
освіти і науки України від 10.12.2003 р. № 811 «Про Затвердження Положення
про ІВС «Освіта» та Порядком замовлення, видачі та обліку документів про
освіту державного зразка», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
01.10.2007 р. за № 1129/14396.
До Державного підприємства «Інфоресурс» Міністерства освіти і науки
України було подано підтвердження замовлень на виготовлення документів про
освіту державного зразка, отримано й організовано видачу таких документів
випускникам професійно-технічних та загальноосвітніх навчальних закладів
області:
- атестатів про повну загальну середню освіту – 6531, з них: із золотою
медаллю – 125, зі срібною медаллю – 102;
- свідоцтв про базову загальну середню освіту – 8137;
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- дипломів кваліфікованого робітника – 3224;
- свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – 1569;
- дипломів молодшого спеціаліста – 45;
- додатків до дипломів молодшого спеціаліста – 45;
- додатків до атестатів про повну загальну середню освіту – 6714;
- додатків до свідоцтв про базову загальну середню освіту – 8181;
- додатків до дипломів кваліфікованого робітника – 3169;
- додатків до свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої
кваліфікації – 1592.
За звітний період до відділу надійшло 122 підтверджень замовлень на
виправлення документів про освіту для загальноосвітніх навчальних закладів.
Основні причини виправлень – помилки в прізвищі, імені, по батькові
випускників та неточності у відзнаках, що пов’язані з несвоєчасним внесенням
змін у базу даних.
Навчально-методичним відділом було замовлено та організовано видачу
132 учнівських квитка для учнів семи професійно-технічних навчальних
закладів області.
Для підтвердження замовлення на виготовлення дублікатів карток
документів про освіту, ведеться робота з перевірки отриманих замовлень від
органів управління освітою районних державних адміністрацій, міських рад.
Так, за звітний період отримано 101 документів для випускників
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів області минулих
років.
Оформлення підтверджень на отримання документів про освіту
фізичними особами
Відповідно до поданих запитів від департаменту наукової діяльності та
ліцензування Міністерства освіти і науки України навчально-методичним
відділом ліцензування та атестації закладів освіти області було направлено
16 підтверджень на отримання документів про освіту фізичними особами
(апостилів), які навчалися у загальноосвітніх навчальних закладах
Кіровоградської області (спільний наказ Міністерства закордонних справ
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від
05.12.2003 р. № 237/803/151/5 «Про затвердження правил проставлення
апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території
інших держав»). Однак, з загальної кількості один запит Міністерства освіти і
науки України від 22.10.2015 р. щодо отримання атестата про повну загальну
середню освіту та додатка до нього не було підтверджено. Це пов’язано з
відсутністю в архіві книги видачі атестатів про повну загальну середню освіту
навчального закладу за 1994 рік (лист управління освіти Кіровоградської
міської ради від 04.11.2015 року № 3655/1-01-09 «Про надання інформації»).
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