
Державний центр зайнятості
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ 

ДНІПРОГІЕТРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСПЇНО-ТЕХНІЧМОЇ ОСВІТИ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ
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ОЛ. М І Р  м. Дніпро № З -3 ' Р

Про затвердження Положення 
про експериментальну діяльність

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про професійно- 
технічну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про професійно- 
технічний навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 № 1240, Положення 
про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 
навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.05.2006 № 419, Положення про порядок здійснення інноваційної 
освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07.1 1.2000 № 522,

Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості.

2. Заст. директора з НМР Сороквашину С. В. ознайомити педагогічних 
працівників з Положенням про експериментальну діяльність.

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про експериментальну діяльність

ям наказу залишаю за собою.

Л. В. Сидорчук

І Іровідний юрисконсульт

Ознайомлений:
Заст. директора з НМР С. В. Сороквашин

11 ідготував
заст. директора з НМР С. В. Сороквашин



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Дніпропетровського 

центру ПТО ДСЗ 
від « 2020 року №

ПОЛОЖЕННЯ

П РО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ

І. Загальні положення

1.1. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти державної

служби зайнятості (далі -  Центр) здійснює експериментальну діяльність 
- V

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 

освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про професійно-технічний 

навчальний заклад державної служби зайнятості, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 05.08.1998р. №1240, Положення про 

організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних 

навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 30.05.2006 № 419, Положення про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 07.11.2000 № 522, цього Положення та Статуту ДІ 1,11 ТО ДСЗ. 

tv Е2. Центр є експериментальним закладом, в якому здійснюється

експериментальна робота з перевірки та можливості застосування у 

практичній діяльності педагогічних інновацій.

ЕЗ. Результатом експериментальної роботи є вперше створені або 

вдосконалені наукові, навчальні, виховні, методичні, дидактичні та 

управлінські доробки, що мають на меті істотно поліпшити результат 

ос в і тн ьої дія л ьпості.

Е4. Об’єктами експериментальної діяльності Центру є нові знання, 

наукові розробки, стандарти освіти, інноваційні освітні програми та проекти, 

освітній процес, організаційні та адміністративні рішення, а також рішення 

іншого характеру, що істотно поліпшують якість освіти.



1.5. Суб’єктами експериментальної діяльності Центру є педагогічні 

працівники закладу освіти, здобувані освіти, а також підприємства та 

установи, які беруть участь в освітньому процесі.

1.6. Експериментальна освітня діяльність Центрі може здійснюватись на 

всеукраїнському, регіональному рівнях, а також на рівні закладу освіти. 

Рівень експериментальної діяльності визначається її змістом та 

масштабністю змін, що пропонуються внести до системи професійної освіти 

внаслідок удосконалення педагогічної діяльності та використання 

запропонованої освітньої інновації.

П. Порядок здійснення експериментальної діяльності

2.1. Експериментальна діяльність на базі Центру розпочинається після 

затвердження відповідним органом управління освітою заявки та програми з 

визначенням кінцевої мети та завдань на кожному етапі дослідження.

2.2. У ході експериментальної діяльності Центр, за погодженням з 

відповідним органом управління освітою, має право вносити передбачені 

програмою зміни до:

-  змісту професійної освіти (працювати за експериментальним 

навчальним планом, застосовувати в освітньому процесі експериментальні 

навчальні програми, підручники та посібники);

-  режиму функціонування (введення нових форм організації навчання та 

виховання здобувачів освіти);

-  методів роботи педагогічних працівників;

-  системи управління закладом освіти;

-  форм комплектування, підготовки та перепідготовки кадрів.

2.3. Після виконання програми відповідного етапу експериментальної 

роботи адміністрація Центру спільно з науковим керівником звітують про 

перебіг і отримані результати.

Звіт про результати проведеної експериментальної роботи подається у 

письмовій формі та включає опис виконання завдань у відповідні строки і 

підкріплюється розробленими під час експериментальної роботи програмами,



посібниками, методичними розробками, іншими практичними матеріалами, 

які розкривають сутність виконаної роботи.

За необхідності вносяться пропозиції щодо структурних змін у 

програмі, розширення бази чи припинення експериментальної роботи до 

відповідного органу управління освітою.

2.4. Після остаточного завершення виконання програми підводяться 

підсумки експериментальної роботи. Результати оприлюднюються 

на всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, сторінках педагогічної преси, міжнародних 

виставках.

III. Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

3.1. Фінансування експерименту може здійснюватися за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, грантового забезпечення, спеціального фонду Центру, а 

також за участю підприємств та організацій, які є соціальними партнерами, на 

засадах, визначених договорами між цими підприємствами та Центром.


