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Про підсумки реалізації регіонального освітнього проекту  

«Виховний простір Харківщини» у 2016 – 2018 роках 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» Покроєвої Л.Д. про підсумки реалізації регіонального 

освітнього проекту «Виховний простір Харківщини» у 2016 – 2018 роках, колегія 

відзначає, що реалізація проекту сприяла об’єднанню зусиль педагогічної 

спільноти, батьків і громадськості в організації системної цілеспрямованої 

роботи щодо виховання підростаючого покоління в усіх освітніх ланках 

Харківської області (від дошкільної до вищої), використанню наявного 

ефективного досвіду закладів освіти усіх типів і окремих педагогів, забезпеченню 

неперервності й наступності виховного впливу на дітей та учнівську молодь. 

У ході реалізації освітнього проекту «Виховний простір Харківщини» у 

2016-2018 роках вирішені вагомі завдання у сфері виховання дітей та молоді 

Харківського регіону: 

 посилено спрямованість виховної роботи в закладах освіти різних 

типів і рівнів на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, 

громадянських якостей; популяризацію культурного розмаїття, історичної 

спадщини країни, рідного краю; формування історичної пам’яті підростаючого 

покоління; забезпечення духовної єдності поколінь; 

 створено передумови для духовно-моральних взаємин між усіма 

учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших 

народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; виховання 

пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, 

культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, 

справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи; 

 активізовано застосування сучасних форм і методів правової та 

превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і 

культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету 

до негативних впливів соціального оточення; 

 педагогічні й науково-педагогічні колективи, батьки учнів, громада 

залучені до продуктивної взаємодії у сфері виховання дітей та учнівської молоді. 

Регіональний освітній проект «Виховний простір Харківщини» 

реалізований у повному обсязі. 

 

Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про підсумки реалізації регіонального освітнього проекту 

«Виховний простір Харківщини» у 2016 – 2018 роках узяти до відома. 
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2. Вважати, що регіональний освітній проект «Виховний простір Харківщини» 

був успішно реалізований у 2016 – 2018 роках і рекомендувати продовжити 

роботу за проектом «Виховний простір Харківщини: вектори розвитку» у 2019 – 

2021 роках. 

3. Схвалити концепцію освітнього проекту за темою «Виховний простір 

Харківщини: вектори розвитку» на 2019 – 2021 роки. 

4. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська академія 

неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) підготувати план заходів щодо реалізації 

регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини: вектори 

розвитку» на 2019 – 2021 роки. 

До 01.05.2019 

5. Органам управління у сфері освіти районних державних адміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), 

передвищої, вищої освіти, директорам закладів освіти обласного 

підпорядкування забезпечити поширення мети і завдань, реалізацію плану 

заходів регіонального освітнього проекту «Виховний простір Харківщини: 

вектори розвитку». 

Протягом 2019 – 2021 років  

5. 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 

 

 


