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Про стан проведення дослідно-експериментальної роботи  

в Харківській області на базі закладів дошкільної  

та загальної середньої освіти 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» Покроєвої Л. Д. про стан проведення дослідно-

експериментальної роботи в Харківській області на базі закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти, 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 діяльності» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

26 грудня 2000 р. за № 946/5167, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 30.11.2012 № 1352 «Про внесення змін до Положення про 

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р. за № 2111/22423, 

наказів Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 114 «Про 

затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 

заклад» (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 

2002 р. за № 428/6716, від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін до Положення 

про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 грудня 2009 р. за № 1217/17233, 

наказів Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації 

від 14.02.2017 № 30, від 02.07.2018 №203 «Про проведення дослідно-

експериментальної роботи в Харківської області на базі закладів загальної 

середньої освіти і надання їм статусу експериментальних навчальних закладів 

регіонального рівня». 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про стан проведення дослідно-експериментальної роботи в 

Харківській області на базі закладів дошкільної та загальної середньої освіти в 

2018 році взяти до відома. 

2. Продовжити у 2019 році експериментальну діяльність регіонального рівня: 

2.1. Харківська спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 133 «Ліцей мистецтв» Харківської міської ради Харківської області – 

«Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня» (наказ Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № 30 від 14.02.2017) 

на 2017 – 2022 роки. 
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2.2. Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» – 

«Становлення та розвиток соціального партнерства як ефективного фактору 

забезпечення стабільності та перспектив освіти: проблеми формування і тенденції 

розвитку на базі Харківського гуманітарного університету» (наказ Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації № 203  

від 02.07.2018) на 2018 – 2022 роки. 

3. Вважати такими, що завершили роботу, програми дослідно-

експериментальної роботи регіонального  рівня за темами: 

 «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему 

навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області»; 

 «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів у систему 

роботи закладів освіти»; 

 «Проектування багаторівневого освітнього середовища навчально-

виховного комплексу як умова формування життєвої компетентності вихованців з 

особливими потребами». 

4. Рекомендувати продовжити роботу  в режимі інноваційної діяльності: 

 8-ми закладам освіти, які брали участь у дослідно-експериментальній 

роботі за темою «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів у 

систему роботи закладів освіти» (додається); 

 Комунальному навчальному закладу освіти «Богодухівський спеціальний 

навчально-виховний комплекс» Харківської  обласної ради – учаснику дослідно-

експериментальної роботи за темою «Проектування багаторівневого освітнього 

середовища навчального-виховного комплексу як умова формування життєвої 

компетентності вихованців з особливими потребами».  

5. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.): 

5.1. Підготувати необхідні документи для продовження програми дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня «Науково-методичні засади 

впровадження медіаосвіти в систему навчально-виховної роботи закладів освіти 

Харківської області» за оновленою темою «Науково-методичні основи створення 

моделі наскрізної медіаосвіти в закладах освіти Харківської області» на 2019 – 

2024 роки. 

До 01.02.2019 

5.2.  Забезпечити науково-методичний супровід дослідно-експериментальної 

роботи регіонального рівня. 

Протягом 2019 року  

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В.В. 

 

 

Голова колегії                   Л. КАРПОВА 

  



 

Додаток  

до рішення колегії Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації  

від  27.12.2018  

 

Перелік  

закладів освіти Харківської області, з яких знято статус  

експериментального закладу регіонального рівня та продовжують роботу  в 

режимі інноваційної діяльності 

 

Тема «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів 

 у систему роботи закладів освіти»  

 

1. Вербівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Балаклійської районної 

ради Харківської області; 

2. Нововодолазька гімназія Нововодолазької районної ради Харківської 

області; 

3. Нововодолазький ліцей Нововодолазької районної ради Харківської 

області; 

4. Огіївський навчально-виховний комплекс Сахновщинської районної ради 

Харківської області; 

5. Малинівська гімназія Чугуївської районної ради Харківської області; 

6. Лозівський навчально-виховний комплекс № 10 «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Лозівської міської ради 

Харківської області; 

7. Панютинська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Лозівської міської 

ради Харківської області; 

8. Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ 

ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради». 

 
 


