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Про реалізацію освітніх проектів у 2017 році 

 

Заслухавши інформацію ректора КВНЗ  «Харківська академія неперервної 

освіти», канд. пед. наук, доцента  Покроєвої Л.Д. «Про реалізацію освітніх 

проектів у закладах освіти Харківської області», колегія Департаменту науки і 

освіти відзначає, що  активна участь закладів освіти Харківської області в 

освітніх проектах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів 

дозволяє підвищувати якість і доступність освіти в регіоні, сприяє розвитку та 

реалізації творчого потенціалу педагогів, створює позитивний імідж Харківській 

області. 

Станом на 01.12.2017 в області реалізуються 57 проектів різних рівнів: 16 – 

всеукраїнських, 11 – всеукраїнських із міжнародною підтримкою, 30 – 

міжнародних, що дозволяє системі освіти розвиватися та підвищувати 

конкурентоспроможність відповідно до вимог інноваційного розвитку регіону й 

суспільства.  

Із 01.01.2018 заклади освіти області розпочнуть реалізацію нових  

49-ти проектів: 15-ти – всеукраїнських, 10-ти – всеукраїнських із міжнародною 

підтримкою, 24-х – міжнародних. 

 В області також активно впроваджуються 13 регіональних освітніх 

проектів, метою яких є системне та цілеспрямоване підвищення якості освіти: 

«Модернізація початкової освіти», «Виховний простір Харківщини», 

«Підвищення ефективності професійної майстерності (управлінської діяльності) 

керівників закладів загальної середньої освіти у міжкурсовий (міжатестаційний) 

період», «Модернізація освітнього простору Харківської області в умовах 

децентралізації», «Моніторинг якості освіти в Харківському регіоні», «Розвиток 

інклюзивної освіти в Харківській області», «Наукові обрії Харківщини», 

«Підвищення ефективності професійного самовдосконалення педагогічних 

працівників у міжкурсовий (міжатестаційний) період», «Підвищення професійної 

компетентності вчителів інформатики щодо алгоритмізації та програмування», 

«Підвищення якості підготовки учнів Харківської області до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів», «Підвищення компетентності 

вчителів щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього 

незалежного оцінювання», «Освітньо-екологічний центр «Екологічна освіта 

майбутнього», «Інтерактивний педагогічний лекторій «Розвиток» для батьків 

дітей раннього та дошкільного віку: педагогічний супровід формування та 

становлення особистості дитини від 2-х до 6-ти років». 

 

 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює:  
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1. Інформацію щодо реалізації освітніх проектів у закладах освіти 

Харківської області взяти до відома. 

2. Керівникам місцевих органів управління освітою активізувати участь 

закладів освіти районів, міст, об’єднаних територіальних громад в освітніх 

проектах різних рівнів. 

Постійно 

3. Раді ректорів вищих навчальних закладів Харківського регіону, 

Харківському університетському консорціуму,  раді молодих вчених при 

Харківській обласній державній адміністрації продовжити системну роботу з 

реалізації проекту «Наукові обрії Харківщини» в рамках підготовки до 

відзначення 100-річчя від дня заснування Національної академії науки України.  

Протягом року 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації – начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

Заступник директора Департаменту – 

начальник управління освіти і науки        В.В. Ігнатьєв 

   
 


