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освітній процес, розкрито методику розробки інноваційного 
освітнього проекту та організації експериментальної діяльності, 
процедуру експертизи документів на проведення педагогічних 
експериментів. Подаються форми звіту, заявки на проведення 
експериментальної діяльності, вимоги до підготовки 
експериментальних програм. 
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ВСТУП 
 Інноваційна та експериментальна освітня діяльність 

навчального закладу як шлях до створення освіти нового типу 
 

Гладка Т.І., методист центру педінновацій  
та інформації ПОІППО 

 

У Законі України “Про загальну середню освіту” [3], 
Національній доктрині розвитку освіти [6] передбачено участь 
навчальних закладів в інноваційній освітній діяльності, проведення 
на їх базі педагогічних експериментів. Зазначимо, що особливо зараз 
в умовах реформування системи освіти в Україні, входження її в 
європейський простір інноваційна діяльність навчального закладу 
набуває особливо вагомого значення. Міністр освіти і науки 
С.М.Ніколаєнко першочерговими завданнями, які стоять перед 
освітньою галуззю, назвав: ”створення системи освіти нового типу, 
пошук варіантів школи майбутнього, яка б базувалася на сучасних 
інформаційних технологіях...” [7].  

Інноваційна освітня діяльність передбачає розробку і 
застосування ефективних педтехнологій, стимулює творчу активність 
учителя, сприяє пошуку нових шляхів до якісної освіти. Для 
здійснення інноваційної освітньої діяльності керівник навчального 
закладу "повинен бути творчою особистістю..., професійно обізнаною 
з теоріями інноваційної педагогіки, освітнього менеджменту" [1].  

Серед пріоритетних напрямів інноваційної освітньої діяльності 
слід виділити впровадження інноваційних технологій навчання, 
інтерактивних методів навчання з використанням інформаційних 
технологій навчання, створення комп′ютерно-орієнтованих методів 
систем навчання з різних предметів, розробка і запровадження новітніх 
дидактичних моделей профільного навчання, новітніх програм, 
підручників, посібників у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Але на даному етапі процес переходу від традиційної організації 
навчання до інноваційної просувається занадто повільно. Однією з 
причин цього, на нашу думку, є недостатня поінформованість 
педагогічної громадськості щодо процедури здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, проведення педагогічних експериментів, 
технології розробки освітніх проектів. Тому маємо надію, що подані 
нами рекомендації активізують ініціативу освітян, допоможуть їм 
зважитись стати на шлях інноваційних перетворень.  
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РОЗДІЛ І. ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

1.1.Основні поняття 
  
У педагогіці поняття інноваційної та експериментальної 

діяльності часом ототожнюються. Це пояснюється тим, що 
експериментальна діяльність виступає як складова інноваційної, коли 
експериментально перевіряється ефективність та можливість 
застосування інновацій в системі освіти. Одночасно експериментальна 
робота має свою специфіку проведення, і в цьому випадку вона 
виступає як окремий вид інноваційної діяльності. Але беззаперечним 
залишається те, що “застосування експериментального методу є 
ознакою інноваційного пошуку навчального закладу” [4]. 

Інноваційна освітня діяльність – розробка, розповсюдження 
та застосування освітніх інновацій [10]. 

Під освітньою інновацією розуміємо вперше створені, 
вдосконалені, застосовані освітні, дидактичні, виховні, управлінські 
системи, їхні компоненти, що суттєво поліпшують результати 
освітньої діяльності [10]. 

 
1.2. Регламентуючі документи 

 
Нормативно-правовою базою для здійснення інноваційної та 

експериментальної діяльності в області є Положення про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН України від 
7.11.2000 р. № 522), Положення про експериментальний 
загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН України від 
20.02.2002 р. № 114) та наказ управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 19.05.05 № 282 "Про стан та завдання 
інноваційної та експериментальної діяльності в області" (додаток 1). 

 
1.3. Технологія здійснення інноваційної освітньої діяльності 

 
Освітня інновація від народження до збереження її в освітніх 

банках проходить певні етапи. Саме вони зумовлюють технологію 
здійснення інноваційної діяльності:  

• народження інноваційної освітньої ідеї; 
• розробка інновації у формі інноваційного освітнього проекту; 
• експертиза інноваційного освітнього проекту; 
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• отримання дозволу на всеукраїнський, регіональний або 
місцевий  експеримент та його проведення; 

• експертиза результатів експерименту щодо освітньої інновації; 
• апробація результатів експерименту щодо освітньої інновації; 
• опанування інновації; 
• розповсюдження інновації; 
• збереження інновації.  

 
1.4. Методика розробки інноваційного проекту 

 
 Інноваційний освітній проект – це документ, у якому 

визначаються мета, завдання, перелік, послідовність дій виконавців і 
сфера їх відповідальності, необхідні ресурси, процедура контролю за 
ходом реалізації передбачених заходів, що у встановлені терміни 
мають забезпечити визначені результати [8]. 
Розробка проекту включає такі дії: 

1. Визначення мети проекту. 
2. Визначення завдань проекту. 
3. Складання графіка реалізації проекту. 
4. Складання переліку заходів із реалізації проекту, 
формулювання їх очікуваних результатів. 

5. Розробка системи оцінювання проміжних і кінцевих 
результатів проекту. 

6. Визначення людських ресурсів, необхідних для здійснення 
кожного заходу. 

7. Визначення матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 
здійснення кожного заходу. 

8. Складання бюджету проекту. 
Зазначимо, що інноваційна освітня діяльність може проводитись на 

всеукраїнському (апробація інновацій та експериментальна перевірка 
продуктивності й можливості застосування освітніх інновацій); 
регіональному (апробація інновацій, розроблених у ході 
експериментів регіонального рівня, та експериментальна перевірка 
продуктивності й можливості застосування освітніх інновацій); 
на рівні окремого навчального закладу (застосування інновацій та 
експериментальна перевірка продуктивності й можливості 
застосування освітніх інновацій). 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
 

Педагогічний експеримент – "науково-поставлений дослід в 
галузі навчально-виховної роботи, спостереження досліджуваного 
явища в спеціально створених і контрольованих дослідником умовах. 
Під час проведення педагогічного експерименту встановлюється 
залежність між різними впливами або умовами навчання і його 
результатом, а одержання точних і вірогідних результатів його залежить 
головним чином від теоретичної позиції дослідника, вираженої в 
концепції, робочій гіпотезі, і методики дослідження" [11]. 

 
2.1. Виявлення ініціативи на здійснення експериментальної 

діяльності 
З ініціативою на проведення інноваційної освітньої діяльності, 

яка потребує експериментальної перевірки може виступити будь-яка 
фізична чи юридична особа. 

Ініціатива на проведення експерименту може виявлятися 
шляхом складання заявки на проведення експерименту 
всеукраїнського або регіонального рівня та її подання до відповідного 
органу управління освітою. 

Форма заявки подається у додатках (додаток 2). До заявки 
додаються: підтвердження згоди на проведення експерименту 
навчальних закладів, а також органів управління освітою, засновників, 
яким вони безпосередньо підпорядковані; експериментальні навчальні 
плани, програми, інші експериментальні матеріали. 

 
2.2. Основні вимоги до проведення педагогічних експериментів 

  
Одна із суттєвих вимог до проведення експерименту полягає в 

тому, що він повинен бути ретельно обгрунтованим [5]. Необхідною 
умовою його проведення є наявність програми і методики його 
проведення, а результативним він буде за умови, якщо всі зацікавлені 
в ньому учасники будуть мати чітко визначені обов'язки і права. У 
програмі повинна бути розкрита методика проведення експерименту, 
де передбачено терміни, порядок основних заходів, процедура 
завершення і т. ін. Вимоги до експериментально-дослідної програми 
подаються в додатках (додаток 3).  
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2.3. Процедура проведення експертизи документів на проведення 
експериментальної діяльності 

  
Експериментальна освітня діяльність здійснюється на 

всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого 
навчального закладу.  

Експертиза заявки на проведення експерименту регіонального 
рівня проводиться відповідною експертною комісією, яка 
створюється за наказом управління освіти і науки 
облдержадміністрації. Термін розгляду заявки згідно  Положення про 
порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності становить не 
більше трьох місяців з дня надходження заявки. 

Якщо висновки експертної комісії є позитивними, то тоді 
подається програма педагогічного експерименту на затвердження, 
готується відповідний наказ управління освіти і науки про 
організацію і проведення експериментальної діяльності, а навчальним 
закладам, на базі яких проводитиметься така діяльність, надається 
статус експериментальних. 

 
2.4. Координація експериментальної діяльності 

 
Поточний контроль за ходом експерименту всеукраїнського чи 

регіонального рівня здійснюють керівники навчальних закладів та органи 
управління освітою, яким вони безпосередньо підпорядковані. Загальний 
контроль покладається на орган управління освітою, що видав наказ. 

Орган управління освітою заслуховує звіти автора заявки та 
наукового керівника, проводить експертизу результатів 
експерименту. Зазначимо, що щорічно до 1 червня навчальні 
заклади, на базі яких проводиться експериментальна робота, готують 
інформацію про хід експериментальної роботи в районний відділ 
освіти для подальшого направлення в інститут післядипломної 
педагогічної освіти. Форма додається (додаток 4). 

У разі невиконання наказу про організацію і проведення 
експериментальної роботи, програми експерименту, недотримання 
виконавцями умов дослідно-експериментальної роботи чи у випадку, 
коли простежуються негативні результати експерименту, 
приймається рішення про припинення експериментальної діяльності. 

Якщо педагогічний експеримент має позитивні результати, то 
інновація апробується і переходить у стан розповсюдження. 
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2.5. Основні наукові ідеї, які покладені в основу освітніх 
інновацій, що експериментально перевіряються чи 
апробуються у школах на всеукраїнському рівні [8]: 
 

№ Наукова ідея, 
покладена в основу 
освітньої інновації 

Назва освітньої 
інновації 

Характери- 
стика інновації 

Стадія 
реалізації 
інновації 

1. Розвиток 
теоретичного 
мислення в учнів 

«Розвивальне 
навчання» 
(Д.Б.Ельконін, 
В.В.Давидов та інші) 

Навчальна Апробація 

2. Розвиток фізичного 
здоров'я учнів 

«Рекреаційна 
технологія» 
(О.Д.Дубогай) 

Виховна Експеримент

3. Інтеграція змісту 
природничої освіти 

Програма «Довкілля» 
(В.Р.Ільченко та інші)

Навчальна Опанування 

4. Гуманітаризація, 
інтеграція та 
екологізація освіти 

Програма «Росток» 
(Т.О.Пушкарьова) 

Навчальна, 
виховна 

Експеримент

5. Диференціація 
освітнього процесу в 
школі 

Програма «Азімут» 
(С.І.Подмазін) 

Виховна Апробація 

6. Розвиток внутрішніх 
резервів учнів 

«Життєтворчість» 
(І.Г. Єрмаков та інші) 

Виховна Експеримент

7. Диференціація 
творчих здібностей 
учнів 

Програма всебічного 
розвитку дитини 
«Крок за кроком» 
(адаптація Л.Кочина, 
Н.Бібік) 

Навчальна Апробація 

8. Авторська модель 
школи-комплексу, 
особистісно 
орієнтована 
організація 
навчально-виховного 
процесу 

Авторська школа 
(М.П.Гузика) 
 

Навчальна, 
виховна, 
управлінська 

Експеримент

9. Модернізація 
управлінської 
діяльності керівника 
загально-освітнього 
навчального закладу 

Технологія управління 
інноваційними 
процесами в школі 
(Л.І.Даниленко) 

Управлінська Експеримент 
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ІV. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ У   
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

У 2005 році експериментальна діяльність здійснюється у 10 
районах (містах) області (м.м. Полтава, Миргород, Крюківський р-н 
м. Кременчука, м. Лубни, Зіньківський, Карлівський, Пирятинський, 
Решетилівський, Семенівський та Хорольський). Педагогічними 
експериментами охоплено 4 дошкільних та 9 загальноосвітніх 
навчальних закладів області, в яких працюють 244 педагоги та 
навчаються 3982 учні.  

До обласного банку експериментальної діяльності внесено 11 
експериментів: 

 

 2 експерименти всеукраїнського рівня: 
 "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 
особливостями психофізичного розвитку шляхом організації 
їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" (НВК ясла-
садок-початкова школа № 26 „Перші кроки” м. Полтави, НВК 
ясла-садок-початкова школа № 45 м. Полтави, середня 
загальноосвітня школа № 34 м. Полтави);  

 “Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку 
особистості учнів” (гімназія ім. Т.Г. Шевченка м. Миргорода);  

 

3 – регіонального:  
 "Психолого-педагогічне проектування соціального розвитку 
особистості учнів" (Пирятинський ліцей); 

 "Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи 
дошкільних навчальних закладів Полтавської області" (ДНЗ 
комбінованого типу, ясла-садок № 59 "Малятко" Центр 
ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів м. Полтави, 
ДНЗ (ясла-садок) "Сонечко” м. Пирятина);  

 ”Формування цілісної, інтелектуально-розвиненої 
особистості, відповідно до соціального запиту суспільства” 
(спеціалізована школа № 2 м. Зінькова)  

та 6 експериментів районного рівня (спеціалізована школа № 6 з 
поглибленим вивченням англійської мови м. Лубен, спеціалізована 
школа № 7 м. Кременчука, Карлівська гімназія ім. Н.Герасименко, 
Жовтневий навчально-виховний еколого-валеологічний комплекс 
Решетилівського р-ну, Хорольська гімназія, Семенівський НВК № 2). 
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У процесі експериментальної роботи (формуючий етап) 
"Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з 
особливостями психофізичного розвитку шляхом організації їх 
навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" дитячими 
дошкільними закладами № 26 „Перші кроки”, № 45 м. Полтави 
розроблено дидактичні матеріали для дітей із ЗПР; методичні 
рекомендації для педагогів у групах "включення"; індивідуальні ігри 
та картки по навчанню дітей грамоти та математики; рекомендації 
для батьків "Відстоювання та захист прав дітей з особливими 
потребами". Проведений аналіз індивідуальних досягнень кожної 
дитини з особливими потребами у динаміці та кореляцію їх 
досягнень, вивчено показники навчальних досягнень 
експериментальних та контрольних груп.  

У Пирятинському ліцеї відповідно до програми 
експериментальної роботи "Психолого-педагогічне проектування 
соціального розвитку особистості учнів" проведено четвертий зріз 
комплексного моніторингу психолого-соціального розвитку 
учасників навчально-виховного процесу. Експеримент перебуває у 
стані завершення. 

На підготовчому етапі експериментальної роботи регіонального 
рівня "Впровадження вальдорфської педагогіки у практику роботи 
дошкільних навчальних закладів Полтавської області", яка була 
розпочата у 2004 році на базі дошкільних закладів № 59 "Малятко" 
м. Полтави та "Сонечко" м. Пирятина, проведено фіксацію 
початкового стану показників системного спостереження за рівнем 
розвитку здібностей дітей, їхніми особистими якостями, здоров’ям та 
соціальною адаптованістю. 

Заслуговують на увагу педагогічні експерименти районного 
рівня у Карлівській гімназії ім. Н.Герасименко та Жовтневому 
НВЕВК Решетилівського району.  

Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх 
маршрутів" – тема експериментальної діяльності, яка перебуває на 
узагальнюючому етапі у Карлівській гімназії ім. Н.Герасименко. 

В основі гімназії як школи рівних можливостей у виборі учнями 
освітніх маршрутів застосовується системний підхід до здійснення 
міжкласної профільної диференціації, особистісно орієнтований 
підхід до навчання. Розвиток і саморозвиток учня відбувається на 
основі врахування його індивідуальних особливостей.  
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Створення рівних можливостей у виборі учнями освітніх 
маршрутів забезпечується у навчальному закладі шляхом 
удосконалення організації навчально-виховного процесу, вивченням і 
врахуванням вікових психологічних особливостей, розумових сил і 
пізнавальних можливостей дітей, темпів розвитку їхньої свідомості. 

Протягом десяти років експериментальної роботи у школі 
працювали творчі групи, проводились семінари-практикуми, 
фестивалі фрагментів особистісно орієнтованих уроків, години 
спілкування з науковцями, семінари для малодосвідчених вчителів, 
науково-практичні конференції. 

Результатом даного експерименту стала розробка гнучкого 
освітнього середовища, адаптованого до потреб розвитку особистості, в 
якому дитині не нав'язуються шляхи становлення, а створюються 
якомога більше умов для реалізації її можливостей, саморозвитку; 
розпрацьована модель особистісно орієнтованого уроку; учителями 
підготовлені авторські програми спецкурсів; створено циклограму 
роботи з обдарованими дітьми; впроваджено систему психолого-
педагогічних досліджень розвитку особистості учня. 

Експеримент "Збереження психічного і фізичного здоров’я дітей 
в умовах навчально-виховного процесу", який здійснюється на базі 
Жовтневого НВЕВК Решетилівського району внесений до обласного 
банку освітніх інновацій. Аналіз щорічної звітності щодо його ходу 
дає можливість стверджувати, що робота ведеться відповідно 
поставлених завдань етапів експерименту. У ході експериментальної 
роботи педагогічним колективом розроблено методики психо-
діагностичного, медико-санітарного обстеження учнів, власна 
шкільна програма валеологізації навчального процесу, система 
спортивно-масової роботи. 

Поряд з цим існують проблеми у проведенні експериментальної 
діяльності. Так, через відсутність фінансування з 2004 року в 
Миргородській гімназії ім. Т.Г.Шевченка не оновлювався 
діагностичний комплекс "Універсал".  

У спеціалізованій школі № 2 м. Зінькова практично не 
здійснюється ХНУ ім. В.Н.Каразіна наукове керівництво 
експерименту регіонального рівня «Формування цілісної, 
інтелектуально-розвиненої особистості, відповідно до соціального 
запиту суспільства», відсутні програми для 5-6 класів з розвивального 
навчання, не всі вчителі пройшли відповідну курсову підготовку. 
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Слід зазначити, що в порівнянні з 2003 роком зріс відсоток 
задіяних районів області в експериментальній діяльності (2003 рік – 
16%, 2004 – 23 %, 2005 – 32 %). Але в той же час ось уже декілька 
років залишаються не охопленими експериментальною роботою 
навчальні заклади в 11 районах (Великобагачанський, Диканський, 
Глобинський, Гребінківський, Кременчуцький, Лубенський, 
Миргородський, Полтавський, Чорнухинський, Чутівський, 
Шишацький). 

З метою активізації впровадження інноваційної діяльності та 
проведення педагогічних експериментів у навчальних закладах 
області Полтавським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського у 2005 році було 
проведено комплекс заходів.  

Протягом року відбулися науково-практичні, навчально-
методичні семінари методистів рай(міськ)методкабінетів, які 
відповідають за питання здійснення інноваційної та 
експериментальної освітньої діяльності в районі, з теми: «Технологія 
здійснення інноваційної освітньої діяльності в загальноосвітньому 
навчальному закладі», завідувачів райміськметодкабінетів 
«Організаційно-методичне забезпечення впровадження інновацій у 
навчально-виховний процес», директорів навчальних закладів області 
«Впровадження педагогічних інновацій у навчально-виховний процес 
освітнього закладу як шлях до створення моделі «Школи 
майбутнього».  

ПОІППО здійснювалась організаційна робота щодо участі 
навчальних закладів області в експериментах всеукраїнського рівня 
«Формування конструктивних умінь особистості засобами дизайн-
освіти в умовах навчальних науково-виробничих комплексах» та 
регіонального рівня «Профільне навчання на основі індивідуального 
вибору школярем рівня вивчення предмета у загальноосвітніх 
навчальних закладах сільської місцевості». Навчальні заклади області 
були залучені в Канадсько-Український проект «Розбудова 
демократії», яким передбачено пілотне викладання курсу 
«Громадянська освіта (основи демократії)» в 11 класі та проведення 
апробації електронних засобів навчання.  

На виконання п.2.7.4. Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522, та з 
метою забезпечення контролю за ходом експериментальної 
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діяльності в області протягом 2005 року на вченій раді ПОІППО 
слухалися питання проведення експериментів у навчальних закладах 
м.м.Полтави, Миргорода, Карлівського та Решетилівського районів. 

У серпні 2005 року ПОІППО проводилась обласна виставка-
презентація «Інноваційні технології навчання». На виставку були 
направлені матеріали інноваційної та експериментальної освітньої 
діяльності з 13 районів області (Автозаводський р-н м. Кременчука, 
м. Комсомольськ, Зіньківський, Карлівський, Козельщинський, 
Кременчуцький, Лохвицький, Новосанжарський, Оржицький, 
Полтавський, Решетилівський, Семенівський, Хорольський).  

7 районів області: Автозаводський район м. Кременчука, 
м. Комсомольськ, Зіньківський, Карлівський, Новосанжарський, 
Решетилівський, Хорольський представляли Полтавську область у 
Другій виставці-презентації Міністерства освіти і науки України 
«Інноваційні технології навчання», яка проходила 28-30 вересня 2005 
року в м. Києві (Експоцентр «Олімпійський»).  

Необхідно відмітити, що активно ведеться в цьому році 
організаційна робота щодо залучення навчальних закладів в 
експериментальну роботу в Автозаводському районі м. Кременчука, 
м. Комсомольську, Карлівському, Гадяцькому, Котелевському, 
Кременчуцькому, Лохвицькому, Новосанжарському, Хорольському 
районах. На місцях визначені напрями експериментальної діяльності, 
розробляються програми, вирішується проблема фінансування. 

У 2006 році загальноосвітні навчальні заклади області мають 
включитися в експериментально-пошукову роботу з розробки 
варіантів нової моделі «Школи майбутнього».  
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ІІІ. ДОДАТКИ 
 

Додаток 1. Наказ УОН від 19.05.05 № 282 „Про стан та завдання 
інноваційної та експериментальної діяльності в області” 

  

  
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
НАКАЗ 
м. Полтава 

 
   від 19. 05.  2005 р.        № 282       
 
Про стан та завдання інноваційної 
та експериментальної діяльності в області 
 

Інноваційна та експериментальна діяльність в області здійснюється у 
відповідності до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності (наказ МОН від 7.11.2000 р. № 522), Положення про 
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ МОН від 
20.02.2002 № 114) та наказу управління освіти і науки 
облдержадміністрації від 17.02.2003 р. № 64 „Про порядок щорічного 
звітування про експериментальну діяльність навчальних закладів області”.  

З метою розвитку інноваційної діяльності в регіоні, поліпшення 
інформованості педагогів області про найсучасніші науково-методичні 
розробки, їх готовності до науково-дослідної діяльності, застосування 
педінновацій та відповідно до листа Міністерства освіти і науки України 
від 08.07.04 № 1/9-364  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Взяти до відома інформацію про стан інноваційної та 
експериментальної діяльності в області. 

 

2. Начальникам відділів(управління) освіти райдержадміністрацій, 
рай(міськ)виконкомів, завідуючим районними (міськими) методичними 
кабінетами: 
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2.1. Впорядкувати інноваційну та експериментальну діяльність, яка 
проводиться в районі, у відповідності до Положення про порядок 
здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ МОН від 7.11.2000 р., 
№ 522) та Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 
заклад (наказ МОН від 20.02.02 № 114), розробивши до 1 вересня 2005 
року комплекс заходів на 2005-2006 н.р. 

2.2. Заявки на проведення експериментальної діяльності 
регіонального рівня подавати в управління освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації відповідно до форми (додаток 2). 

2.3. Програми педагогічних експериментів оформляти згідно 
визначених вимог (додаток 3). 

2.4. Щорічно до 1 червня подавати інформацію про проміжні та 
остаточні результати експериментальної діяльності, яка здійснюється в 
навчальних закладах району (додаток 4). Інформацію надсилати в ПОІППО 
(центр педінновацій та інформації) електронною поштою: 
gladka@pei.poltava.ua та твердою копією.  

2.5. До 10 серпня 2005 року подати інформацію в обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти про впровадження інновацій у 
районі(місті). Інформацію надсилати в ПОІППО (центр педінновацій та 
інформації) електронною поштою: syrotenk@pei.poltava.ua та твердою 
копією.  

 

3. Полтавському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського (ректор П.І. Матвієнко): 

3.1. Щорічно до 20 червня подавати інформацію до Науково-
методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України 
про проміжні та остаточні результати експериментальної діяльності, яка 
проводиться в області на основі інформацій з районних відділів освіти. 

 

4. Вважати таким, що втратив чинність, наказ управління освіти і 
науки облдержадміністрації від 17.02.03 № 64 “Про порядок щорічного 
звітування про експериментальну діяльність навчальних закладів області”. 
 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого 
заступника управління освіти і науки облдержадміністрації Бардаченка А.І. 
та ректора Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти ім. М.В. Остроградського Матвієнка П.І. 
 
 
Начальник 
управління освіти і науки В.І.Мирошниченко 
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Додаток 2. Форма: Заявка управлінню освіти і науки Полтавської 
облдержадміністрації на проведення експериментальної роботи 

 
Додаток 2 
до наказу управління освіти і науки  
від 19.05.05  № 282 
 

Заявка управлінню освіти і науки Полтавської облдержадміністрації на 
проведення експериментальної роботи 

1. Тема       
 
 

2. Рівень 
експерименту 

 всеукраїнський 
 регіональний 

3. Автор інновації, яка покладена в основу експерименту 
прізвище       
ім’я       
по батькові       

установа       вчене педагогічне звання       

кафедра  
(відділ)       

 
основне 
місце 
роботи 
 посада  

науковий  
ступінь       

місто       телефон (код)       службова 
адреса вул.       електронна пошта       
4.Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи 
прізвище       
ім’я       
по батькові       

установа       вчене педагогічне звання       

кафедра 
(відділ)       

основне 
місце 
роботи 

посада       
науковий ступінь       

місто        телефон (код )  службова 
адреса вул.       електронна пошта  
5. Термін проведення       

5.1. Етапи ( по роках)                               

повна назва       
 

адреса       
телефон (код)       

6. Установа, що 
здійснює наукове 
керівництво 

електронна пошта  
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мета       
завдання       
гіпотеза  
очікувані результати       

7. Інформація про 
інновацію 
 

визначення бази 
проведення 
експерименту (перелік 
навчальних закладів) 

      

8. Інформація про навчальний заклад, на базі якого проводиться 
експериментальна діяльність 
повна назва  
адреса  
телефон  

 дошкільний  ЗОШ І-ІІ ст.  ЗОШ І-ІІІ ст.  НВК тип 
 інше (вказати) 

 державний  приватний статус 
інше (вказати) 

орган управління 
освітою, 
засновники, яким 
безпосередньо 
підпорядкований 

 

рівень освіти дошкільна освіта початкова школа основна старша
прізвище  
ім'я  
по батькові  
посада  
кваліфікаційна категорія  
педагогічне вчене звання  

керівник 
навчального 
закладу 

науковий ступінь  
 

організаційного  
науково-методичного  
дидактичного  
кадрового  
матеріально-технічного  

9.Опис 
наявного і 
потрібного 
забезпечення 
експерименту фінансового  
10. Кошторис   
11.Пропозиції 
щодо 
здійснення 
контролю за 
ходом 
експерименту 

 

12.Підпис  автора заявки ________________ наукового керівника 
експерименту ________________ 
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Додаток 3. Вимоги до оформлення дослідно-експериментальних 
програм  

          
Додаток 3 
до наказу управління освіти і науки 
 від   19.05.05      № 282          

 
 

Вимоги  
до оформлення дослідно-експериментальних програм 

 
 

 
Програма педагогічного експерименту повинна містити: 
 

1. Загальну характеристику проблеми, джерела, що містять опис 
інновації. 

2. Визначену мету проведення даного експерименту. 
3. Чітко сформульовану гіпотезу. 
4. Терміни проведення експерименту та конкретні завдання на 
кожному етапі. 

5. Грунтовний опис методики проведення експериментальної 
роботи, спрогнозованість позитивних та негативних 
наслідків. 

6. Очікувані результати експерименту та методику їх 
оцінювання. 

7. Вказані об'єкти для проведення експерименту. 
8. Конкретно визначені функції учасників та відповідальних 
осіб за проведення експерименту. 

9. Визначені обсяги та джерела фінансування.  
10. Сторінки програми мають бути пронумеровані, програма 
підписана автором. 

11. Програма повинна бути змістовно та стилістично грамотно 
оформлена. 
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Додаток 4. Форма: Інформація про експериментальну діяльність, 
яка здійснюється в навчальному закладі  

         
 Додаток 4 

        до наказу управління освіти і науки  
         від 19.05.05     № 282           
 

Інформація про експериментальну діяльність, яка 
здійснюється в навчальному закладі             

           району  
(подається у районний відділ освіти для направлення в ПОІППО)                 

1. Тема            
 

2. Рівень 
експерименту  всеукраїнський  регіональний  місцевий 

3. Автор інновації, яка покладена в основу експерименту 
прізвище        
ім’я        
по батькові       

установа  
      

вчене педагогічне 
звання       

кафедра 
(відділ) 

 
      

 
основне 
місце 
роботи 
 посада       

науковий ступінь       

місто  телефон (код)       службова 
адреса вул.       електронна пошта       
4.Науковий керівник дослідно-експериментальної роботи 
прізвище        
ім’я        
по батькові       

установа  
      

вчене педагогічне 
звання       

кафедра 
(відділ) 

 
      

основне 
місце 
роботи 

посада       
науковий ступінь       

місто       телефон (код)       службова 
адреса вул.       електронна пошта       

5.Тип інновації 
 

освітня  
система 

 
зміст 
освіти виховання

 
управління 

 
засоби 
навчання 

6.Стадія   
експеримент 

 
апробація 

 масове 
розповсюдження 

7.Орган управління освітою, що видав наказ про проведення інновації (повна назва, дата, №) 
      

повна назва       
адреса       
телефон       

8.Установа, що 
здійснює наукове 
керівництво електронна пошта       
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9.Термін проведення       
9.1. Етапи                               
10. Інформація про інновацію 
мета       
короткий зміст       
очікувані результати       
отримані результати (на 
даному етапі за рік)       

отримані кінцеві результати 
(якщо експеримент 
закінчено) 

      

джерела, що містять опис 
інновації       

11.Інформація про навчальний заклад, на базі якого проводиться експериментальна 
діяльність 
повна назва       
адреса       
телефон       
електронна пошта       

 
дошкільний 

  
ЗОШ І-ІІст. 

  
ЗОШ І-ІІІст.  НВК тип 

 інше (вказати) 
 державний  приватний статус  інше (вказати) 

орган управління освітою, 
засновники, яким безпо-
середньо підпорядкований 

      

рівень освіти  дошкільне 
навчання 

 початкова  
школа  основна  старша 

прізвище       
ім'я       
по батькові       
посада       
кваліфікаційна категорія       
педагогічне вчене звання       

керівник навчального 
закладу 

науковий ступінь       
груп       
класів       
учнів       
учителів       
вихователів       
викладачів       
керівників       

учасники 
експерименту кількість 

інше (вказати)       
12.Установа, що здійсню-
вала експертизу заявки       

13.Відповідальні особи  
Керівник навчального закладу (підпис) науковий керівник експерименту (підпис) 

*Інформацію надсилати в ПОІППО (центр педінновацій та інформації) E-mail: 
gladka@pei.poltava.ua та твердою копією.  



 
 

24

 
ЛІТЕРАТУРА 

 
 

1. Даниленко Л. Управління процесом здійснення інноваційної 
діяльності в системі ЗСО. // Управління освітою. –2005.– 9 травня 
(№ 105). – С. 6-7. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 
посібник.– К.: Академвидав, 2004.– 352 с. 

3. Закон України "Про загальну середню освіту", прийнятий 
13 травня 1999 року, № 651-ХІV. 

4. Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний 
посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005.– 201 с. 

5. Найн А.Я. Педагогические инновации и научный эксперимент // 
Постметодика. – 1998.– №1 (19). – С. 26-30. 

6. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 
23 квітня (№ 33). – С.4 

7. Ніколаєнко С.М. Творити освіту нового типу (тези доповіді на 
підсумковій колегії МОН України "Про виконання Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям" щодо 
забезпечення рівного доступу до якісної освіти”) // Управління 
освітою. – 2005. – 18 вересня (№ 114) – С.2- 6. 

8. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За редакцією 
Л.Даниленко, Л. Карамушки.– К.: "Шкільний світ", 2003. – 400 с. 

9. Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний 
заклад (наказ МОН від 20.02.02 № 114) 

10. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності (наказ МОН від 07.11.2000 № 522) 

11. Професійна освіта: Словник: / Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; За 
редакцією Н.Г. Ничкало.– К.: Вища шк., 2000. – С. 94. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25

ДЛЯ  НОТАТОК



 
 

26

 
 
 
 

Гладка Таміла Іванівна 
Здійснення інноваційної діяльності та проведення педагогічних 
експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах: Методичні 
рекомендації. – Полтава: ПОІППО, 2006. – 28 с.  

 
 
 
 
 

 
 

Літературний редактор    Козлов О.Є. 
 
Художнє оформлення     Дружиніна А.В. 
 
Технічний редактор     Кіптілий І.О. 
 
Ком′ютерна верстка     Шарлай Т.В. 
 
Відповідальний за випуск    Сиротенко Г.О. 

 
 
 
 

 
Підписано до друку 29.11.05. Формат 60*84/16. 
Папір офсетний. Ум друк.арк. 2,0. Тираж 500 прим. 
 
Редакційно-видавничий відділ ПОІППО 
 
36029, м.Полтава, вул. Жовтнева, 64. Тел. 2-76-75 
e-mail: redpm@pei.poltava.ua 
і 


