
 

 

Харківська обласна державна адміністрація  

Департамент науки і освіти  

 

Рішення 

колегії Департаменту науки і освіти  

 

27 грудня 2017 року 

 

Про стан проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській 

області на базі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів   

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» Покроєвої Л. Д. про стан експериментальної діяльності в 

закладах освіти Харківської області, колегія відзначає, що дослідно-

експериментальна робота в освітньому просторі Харківського регіону 

здійснюється в установленому порядку відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої 1352 «Про внесення змін до Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, наказів Міністерства освіти 

і науки України від 20.02.2002 № 114 «Про затвердження Положення про 

експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», від 23.11.2009 № 1054 

«Про внесення змін до Положення про експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад», наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 22.11.2013 № 700, від 29.10.2014 № 449, від 26.01.2016 

№ 22 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи в Харківській області 

на базі закладів загальної середньої освіти  і надання їм статусу 

експериментальних навчальних закладів регіонального рівня».  

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про стан і результати дослідно-експериментальної діяльності 

закладів освіти Харківської області Всеукраїнського та регіонального рівнів узяти 

до відома. 

2. Продовжити в 2018 році експериментальну діяльність регіонального рівня 

за 4-ма напрямами в 44-х закладах освіти Харківської області. 

3. Вважати завершеною роботу експериментального майданчика 

регіонального рівня за напрямом «Особистісно орієнтована модель навчання та 

виховання дітей в умовах сільської школи повного дня – комплекс ДНЗ – ЗНЗ І-ІІІ 

ст. – ВНЗ» на базі Яковлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Харківського районної ради Харківської області.  

4. Рекомендувати Яковлівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

продовжити роботу за даним напрямом у режимі інноваційної діяльності. 

5. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) протягом 2018 року забезпечити науково-

методичний супровід дослідно-експериментальної роботи на базі закладів освіти 

Харківської області Всеукраїнського та регіонального рівнів. 
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6. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника 

директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації Труша О.О. 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки                                             В.В. Ігнатьєв 


