
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про експериментальну діяльність  

Державного навчального закладу  

«Регіональний Центр професійної освіти швейного   

виробництва та сфери послуг Харківської області»   

 

І. Загальні положення 

1. Це  Положення визначає порядок здійснення експериментальної діяльності у закладі 

професійної (професійно-технічної) освіти. 

2. Експериментальною діяльністю у системі професійної (професійно-технічної) 

освіти е діяльність, що спрямована на розроблення й використання у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти результатів наукових досліджень та розробок. 

3. Результат експериментальної діяльності відповідає вимогам Закону України «Про 

інноваційну діяльність». 

4. Об'єктом експериментальної діяльності є професійна підготовка майбутніх 

кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 

5. Суб'єктами експериментальної діяльності є фізичні та юридичні особи: педагогічні, 

науково-педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, 

наукові працівники, працівники органів управління освітою, навчальні заклади, наукові 

установи, підприємства, установи та організації, що надають освітні послуги. 

6. Експериментальна діяльність здійснюється на всеукраїнському рівні, рівні окремої 

адміністративно-територіальної одиниці (далі - регіон), а також на рівні навчального закладу. 

Рівень експериментальної діяльності визначається її змістом та масштабністю змін, що 

будуть внесені у систему професійної (професійно-технічної) освіти внаслідок 

удосконалення педагогічної діяльності, використання запропонованої освітньої інновації. 

7. Експериментальна діяльність на всеукраїнському рівні здійснюється у системі освіти 

України і передбачає розроблення та використання в установленому  

законодавством порядку: 

освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем; 

базового компонента інваріантної складової змісту загальної середньої освіти,  

загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, 

нормативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної педагогічної) освіти; 

експериментальних навчальних програм, підручників, посібників, розроблених у процесі 

експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності; 

освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління  

освітою; 

науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового  

забезпечення освітнього  процесу у навчальних закладах; 



систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників; 

форм і засобів співпраці між органами управління освітою, адміністрацією  

навчальних закладів, педагогічними працівниками, учнями та батьками, технологій  

взаємодії з інститутами громадянського суспільства, врахування та формування  

громадської думки щодо перетворень у галузі освіти. 

8. Експериментальна діяльність на рівні навчального закладу здійснюється у 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах (зокрема у закладах 

післядипломної педагогічної освіти) і передбачає використання освітніх інновацій,  

перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також  

розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої (зокрема 

післядипломної педагогічної) освіти. 

9. Умовами здійснення експериментальної діяльності е: 

- дотримання законодавства України, вимог державних стандартів освіти; 

- наявність відповідного ресурсного забезпечення та ефективне його використання; 

- збереження житгя і здоров'я суб'єктів інноваційної освітньої діяльності; 

- погодження учасників освітнього процесу, органів управління освітою на здійснення 

експериментальної діяльності. 

ІІ. Організація експериментальної діяльності 

1. Рішення про організацію та проведення експерименту всеукраїнського рівня   

прийнято Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.05.2019 № 742) на підставі 

клопотання Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

висновку науково-методичної комісії з професійної педагогіки, психології та змісту 

професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України від 22.03.2019 (протокол №22). 

2. Заявка на проведення експерименту: опис основних ідей, об'єкт, предмет, мету,  

гіпотезу, завдання, теоретико-методологічну основу, базу дослідження (перелік базових 

навчальних закладів), методи дослідження, наукову новизну, теоретичне і практичне 

значення експерименту; визначення етапів та строків його проведення, очікуваних  

результатів; інформацію про наукового керівника (місце роботи, посада, кваліфікаційна 

категорія, науковий ступінь, вчене звання, контактний телефон); опис організаційного, 

науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного, фінансового забезпечення 

експерименту. 

3. Програма експерименту містить заходи, спрямовані на реалізацію завдань, які  

визначені у заявці, строки їх виконання та очікувані результати: 

- предметом дослідження експерименту є організаційно-педагогічні умови формування 

готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти; 

- метою дослідження експерименту є: визначення, теоретичне обґрунтування й 

експериментальна перевірка результативності організаційно - педагогічних умов 

формування готовності майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької 

діяльності за спеціальностями таких  напрямів професійної підготовки:  

«промисловість», «торгівля і громадське харчування»; 

- експериментом є комплексний метод дослідження, який забезпечує об'єктивну і доказову  

перевірку висунутої на початку дослідження гіпотези і дає змогу з'ясувати необхідні 

умови реалізації пропонованої інновації. 
Завдання експерименту включає: 

- розробку нормативна-правового та організаційного забезпечення експерименту 

(наказу щодо створення робочої групи та спільної творчої групи експерименту, плану 

 



 

 

діяльності творчої групи щодо вирішення завдань експерименту, затвердження 

«Положення про експериментальну діяльність»); 

- розробку методики оцінювання рівня сформованості готовності здобувачів освіти 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності; 

- здійснення моніторингу рівнів сформованості готовності здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності; 

- визначення організаційно-педагогічних умов формування готовності здобувачів 

освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності; 

- підготовка методичних рекомендацій для педагогічних працівників закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти «Формуванні готовності майбутніх 

кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності»; 

- розробку і впровадження програми і навчально-методичного забезпечення 

спецкурсу «Основи підприємництва»; 

- проведення тренінгів з формування готовності здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти до підприємницької діяльності; 

- експериментальну перевірку результативності організаційно - педагогічних умов 

формування готовності здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти до підприємницької діяльності; 

- упровадження в закладах професійної (професійно-технічної) освіти досвід 

підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності. 

4. Базою експерименту всеукраїнського рівня за темою «Формування готовності 

майбутніх кваліфікованих робітників до підприємницької діяльності» визначено 

Державний навчальний заклад «Регіональний центр професійної . освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області». 

5. 3 ініціативою щодо проведення експерименту виступає Державний навчальний 

заклад «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг 

Харківської області», директор Ткаченко Н.Г. 

6. Матеріально-технічним забезпеченням експерименту є матеріально - технічна база 

Державного навчального закладу «Регіональний центр професійної освіти швейного 

виробництва та сфери послуг Харківської області» 

7. Строки та етапи експерименту: 

початок - вересень 2019 р., . 

завершення - грудень 2022 р. 

І етап: констатувальний (вересень 2019- грудень 2019) 

ІІ етап: формувальний (січень 2020 - грудень 2021) 

ІІІ етап: узагальнювальний (січень 2022 - грудень 2022) 

8. Про виконання програми кожного етапу експерименту науковий керівник готує звіт. 

Проміжний звіт включає опис виконання завдань у відповідні строки та  

підкріплюється розробленими учасниками експерименту програмами, посібниками, 

методичними розробками, іншими практичними матеріалами, які розкривають сутність 

виконаної роботи. 

У разі потреби вносяться зміни до програми, розширення бази проведення, 

припинення експерименту відповідного рівня. 

9. Експертиза виконання програми кожного етапу експерименту всеукраїнського рівня 

здійснюється відповідною комісії Науково-методичної ради, відділенням НАПН (у разі 

якщо експеримент проводиться установами НАПН). 

На підставі висновків відповідних комісій Науково-методичної ради, відділення HAHH (y 

разі якщо експеримент проводиться установами НАПН) експертних комісій щодо 

результатів експерименту всеукраїнського рівня Міністерства освіти і науки України 

видає  наказ про його завершення, знімає з навчального закладу статус базового навчального 

закладу-учасника експерименту, визначає умови поширення освітньої  інновації. 



 

За результатами експертизи щодо завершення експерименту регіонального рівня 

відповідні рішення приймає орган управління освітою, що видав наказ про його  

проведення. 

11. Результати проведення експерименту оприлюднюються на всеукраїнських, 

регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, сторінках 

педагогічної преси, міжнародних виставках. 

ІІІ. Використання результатів експерименту 

1. На підставі висновків науково-методичної комісії з професійної педагогіки, 

психології та змісту професійної (професійно-технічної) освіти Науково-методичної ради 

Міністерство освіти і науки України приймає рішення про запровадження результатів 

експерименту у систему професійної (професійно-технічної) освіти України на  

всеукраїнському рівні. 

2. Використанням результатів експерименту у системі професійної (професійно - 

технічної) освіти є: 

- забезпечення доступу до них суб'єктам інноваційної освітньої діяльності; 

- зберігання інформації про освітні інновації; 

- створення банків освітніх інновацій; 

- поширення інформації про освітні інновації; 

- підготовка суб'єктів інноваційної освітньої діяльності до використання освітніх  

інновацій. 

3. Інформація про результати експерименту зберігається у спеціальних банках освітніх 

інновацій. 

4. Банки освітніх інновацій створюються в державній науковій установі «Інститут 

модернізації змісту освіти», органах управління освітою, які забезпечують вільний доступ 

до освітніх інновацій, розроблених та рекомендованих до використання в Україні. 

5. Освітні інновації використовуються суб'єктами інноваційної освітньої діяльності згідно з 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. 

IV. Фінансове забезпечення експерименту 

1. Фінансування експерименту може здійснюватися за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, грантового забезпечення, спеціального • фонду закладів професійної  

(професійно-технічної) освіти, а також за участю підприємств та організацій, які е 

соціальними партнерами закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на засадах, 

визначених договорами між цими підприємствами та закладами освіти. 

«Положення про експериментальну діяльність Державного навчального закладу 

професійної освіти швейного виробництва та сфери послуг Харківської області» 

розроблено відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2000 за № 946/5167 ( у редакції   

наказу Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 994). 

 

 

 


