
 

Харківська обласна державна адміністрація 

Департамент науки і освіти  
 

Рішення 

колегії Департаменту науки і освіти  

 

27 березня 2019 року 

 

Про проведення на базі Комунального закладу «Харківська спеціалізована 

школа-інтернат «Ліцей “Правоохоронець”» Харківської обласної ради 

запровадження дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня за 

темою «Формування деяких складових готовності до подальшої служби 

(роботи) у правоохоронних органах здобувачів освіти  закладів профільної 

середньої освіти відповідно до умов виконання Україною ключових 

зобов’язань щодо забезпечення гендерної рівності» на 2019 – 2022роки 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь ректора КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» Покроєвої Л.Д. про запровадження дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня за темою «Формування деяких 

складових готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах 

здобувачів освіти  закладів профільної середньої освіти відповідно до умов 

виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної 

рівності» у комунальному закладі “Харківська спеціалізована школа-інтернат 

«Ліцей “Правоохоронець”» Харківської обласної ради», колегія відзначає, що 

представлені матеріали дослідно-експериментальної роботи є актуальними і 

відповідають вимогам Положення про порядок  здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.2000 № 522 «Про затвердження Положення про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами відповідно до 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»), Положення про експериментальний загальноосвітній 

навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 20.02.2002 № 114 «Про затвердження Положення про експериментальний 

загальноосвітній навчальний заклад» (із змінами відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 № 1054 «Про внесення змін 

до Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад». 

 

Ураховуючи вищезазначене, колегія ухвалює: 

1. Запровадити в Харківській області дослідно-

експериментальну роботу регіонального рівня за темою «Формування деяких 

складових готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах 

здобувачів освіти  закладів профільної середньої освіти відповідно до умов 

виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної 

рівності» на базі Комунального закладу “Харківська спеціалізована школа-

інтернат «Ліцей “Правоохоронець”»” Харківської обласної ради» терміном на 

2019 –2022 рр. 
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2. Надати статус експериментального навчального закладу 

регіонального рівня за вищевказаним напрямом Комунальному закладу 

“Харківська спеціалізована школа-інтернат «Ліцей “Правоохоронець”»” 

Харківської обласної ради. 

3. Комунальному вищому навчальному закладу «Харківська 

академія неперервної освіти» (Покроєва Л.Д.) забезпечити науково-методичний 

супровід дослідно-експериментальної роботи за темою «Формування деяких 

складових готовності до подальшої роботи (служби) у правоохоронних органах 

здобувачів освіти  закладів профільної середньої освіти відповідно до умов 

виконання Україною ключових зобов’язань щодо забезпечення гендерної 

рівності» на базі Комунального закладу “Харківська спеціалізована школа-

інтернат «Ліцей “Правоохоронець”»” Харківської обласної ради. 

        Протягом 2019 - 2022 років 

 4. Комунальному закладу “Харківська спеціалізована школа-інтернат 

«Ліцей “Правоохоронець”»” Харківської обласної ради (Дербеньова А.Г.) 

рекомендувати: 

4.1. Дотримуватися Положення про порядок організації та проведення 

експерименту регіонального рівня, затвердженого наказом Міністерства освіти 

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

порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (із змінами відповідно 

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 

№ 1352). 

Постійно 

4.2. Забезпечити належні умови для здійснення дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня та забезпечити звітування після 

кожного етапу експерименту. 

        Протягом 2019 – 2022 років 

 5.Контроль за виконання даного рішення покласти на першого 

заступника директора Департаменту науки і освіти обласної державної 

адміністрації Ігнатьєва В.В. 

 

 

Голова колегії                                                                        Л. КАРПОВА 

         

  


