
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

 

вул. Сорок років Рад. України, 39Б, м. Запоріжжя, 69037 

тел. (061)224-08-35, факс: (061)32-52-20, E-mail: donmszap@ukr.net, Код ЄДРПОУ 37573094 

 

Н А К А З 

03.04.2015                                                                                            № 148р 

 
Про внесення змін до графіку  
проведення державної атестації  
навчальних закладів м. Запоріжжя 
 

Відповідно до Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України від 30.01.2015 № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 14.02.2015 за № 173/26618, з урахуванням змін термінів проведення 
державної атестації навчальних закладів  
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести корективи до Графіку проведення державної атестації 

навчальних закладів м. Запоріжжя в 2015 році, затвердженого наказом 

департаменту від 16.01.2014 № 21р, з урахуванням змін терміну проведення 

процедури державної атестації  в ІІ півріччі 2015 року і викласти їх в редакції 

додатку 1. 

2. Внести корективи до Графіку проведення державної атестації 

навчальних закладів м. Запоріжжя в 2016 році, затвердженого наказом 

департаменту від 20.01.2015 № 16р, з урахуванням змін терміну проведення 

процедури державної атестації  і викласти їх в редакції додатку 2. 

3. Начальникам  територіальних  відділів  освіти, молоді та спорту  

забезпечити інформування керівників навчальних закладів, що підлягають 

державній атестації в 2015 році, про зміни, внесені до Графіку проведення 

державної атестації навчальних закладів м. Запоріжжя в ІІ півріччі 2015 року. 

4. Начальнику відділу організаційного, фінансового та кадрового 

забезпечення управління освіти і науки  департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької  міської ради СИЗОНЕНКО О.А. забезпечити виконання 

плану державної атестації навчальних закладів м. Запоріжжя на 2015-2016рр. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту-начальника управління освіти і науки ВІТКОВСЬКУ Н.В. 
 
 
 
 
Директор департаменту    Р.В.Чухрай 
 
 
 
Сизоненко 224 01 26 

mailto:donmszap@ukr.net


Додаток 1 

до наказу департаменту 

від  03.04.2015 № 148р 

 
ГРАФІК  

проведення державної атестації  

в навчальних закладах м. Запоріжжя в ІІ півріччі 2015 року 

 
Підпорядкування НЗ Навчальний заклад Термін  

Навчальні заклади 

міського 

підпорядкування 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

«Мрія» Запорізької міської ради Запорізької 

області 

16.11.2015- 

04.12.2015 

Навчальні заклади 

Жовтневого району 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)           

№ 98 «Жайворонок» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

02.11.2015- 

20.11.2015 

Навчальні заклади  

Комунарського 

району 

Дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу № 166 «Ракета» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

28.09.2015- 

16.10.2015 

Санаторний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 129 «Конвалія» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

09.11.2015- 

27.11.2015 
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і 
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Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 69 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

28.09.2015- 

16.10.2015 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 30 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

12.10.2015- 

30.10.2015 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 22 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

23.11.2015-

11.12.2015 

Центр розвитку дитини «Лазурний» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

26.10.2015- 

13.11.2015 

Навчальні заклади  

Хортицького району 

Запорізька гімназія № 45 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

02.11.2015- 

20.11.2015 

Дошкільний навчальний заклад 

комбінованого типу № 235 «Горошинка» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

30.11.2015- 

19.12.2015 

Н
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к
л
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Запорізький навчально-виховний комплекс              

№ 60 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

05.10.2015- 

23.10.2015 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 14 «Орлик» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

21.09.2015- 

09.10.2015 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 101 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

19.10.2015- 

06.11.2015 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

№ 270 «Іскринка» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

30.11.2015- 

19.12.2015 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до наказу департаменту 

від  03.04.2015  № 148р 

 
ГРАФІК  

проведення атестаційної експертизи 
навчальних закладів м. Запоріжжя в 2016 році 

 

Підпорядкування НЗ Навчальний заклад Термін 

Навчальні заклади 

міського 

підпорядкування 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

«Гармонія плюс» Запорізької міської ради, 

Запорізької області 

21.11.2016-

09.12.2016 

Навчальні заклади 

Заводського району   

Запорізька гімназія № 47 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

01.02.2016-

19.02.2016 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 36 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

31.10.2016-

18.11.2016 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 163 «Катруся» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

15.02.2016-

04.03.2016 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 253 «Малятко» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

10.10.2016-

28.10.2016 

Навчальні заклади 

Жовтневого району 

Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

«Дитячий садок» № 36 «Дзвіночок» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

08.02.2016-

26.02.2016 

Навчальні заклади  

Комунарського 

району 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

технічного профілю Запорізької міської ради 

Запорізької області 

08.02.2016-

26.02.2016 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 

Запорізької міської ради Запорізької області 

17.10.2016-

04.11.2016 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 

Запорізької міської ради Запорізької області 

28.11.2016-

16.12.2016 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

№ 90 «Волошка» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

14.03.2016-

01.04.2016 

Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) 

№ 150 «Маяк» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

07.11.2016-

25.11.2016 

Навчальні заклади  

Ленінського району 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 81 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

01.02.2016-

19.02.2016 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 29 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

11.04.2016-

29.04.2016 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 89 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

10.10.2016-

28.10.2016 

 

Дошкільний навчальний заклад № 94  

«Перлина» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

15.02.2016-

04.03.2016 

Дошкільний навчальний заклад № 286  

«Сунична галявина» Запорізької міської ради 

Запорізької області  

28.03.2016-

15.04.2016 



Навчальні заклади 

Орджонікідзів-

ського району 

Запорізька загальноосвітня вечірня школа    

ІІ-ІІІ ступенів № 31 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

29.02.2016-

21.03.2016 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 20 екологічного профілю 

Запорізької міської ради Запорізької області 

31.10.2016-

18.11.2016 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 126 «Суничка» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

14.03.2016-

01.04.2016 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 118 «Чайка» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

03.10.2016-

21.10.2016 

Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 146 «Вербичка» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

21.11.2016-

09.12.2016 

Навчальні заклади  

Хортицького району 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 92 Запорізької міської ради 

Запорізької області 

28.03.2016-

15.04.2016 

Запорізький колегіум «Мала гуманітарна 

академія» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

03.10.2016-

21.10.2016 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 205 «Світлиця» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

22.02.2016-

14.03.2016 

Навчальні заклади 

Шевченківського 

району 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№ 42 Запорізької міської ради Запорізької 

області 

21.03.2016-

08.04.2016 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

«Освіта» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

04.04.2016-

22.04.2016 

Запорізький навчально-виховний комплекс 

№ 77  Запорізької міської ради Запорізької 

області 

14.11.2016-

02.12.2016 

Спеціальний дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 39 «Грибок» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

17.10.2016-

04.11.2016 

 

 

 


