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Інформація  

про заклади  освіти Київського району м. Харкова, 

що беруть участь у дослідно-експериментальній діяльності  (2017/2018 н.р.) 

Повна назва ЗНЗ, 

ДНЗ  

Напрям 

експерименту. 

Науковий керівник 

Рівень 

(Всеукраїнський, 

регіональний) 

Підстава для участі в 

експерименті  

(наказ МОНУ, ДНО ХОДА) 

Термін 

експерименту  

(з - по) 

Прізвища  

педагогів, які 

беруть участь у 

експерименті  

Кількість дітей 

задіяних в 

експерименті 

Харківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 5 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Науково-методичні 

засади впровад-

ження фінансової 

грамотності у нав-

чально-виховний  

процес; 

СмовженкоТ.С., 

радник ректора 

Університету бан-

ківської справи 

Національного 

банку України 

(м. Київ), 

д.екон. наук, 

професор; 

Удод О.А., 

Директор Інституту 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОНмолодь 

спорту України 

д.істор..наук, 

професор 

 

Всеукраїнський Наказ МОНУ від 

17.06.2013 № 776 «Про 

розширення бази для 

проведення дослідно- 

експериментальної роботи 

«Науково-методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності у навчально-

виховний процес 

навчальних закладів на 

2012-2019 роки» 

2012-2019 Довгань Г.Д. 52 
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Комунальний 

заклад 

«Харківсь- 

ка спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим 

вивченням 

окремих 

предметів № 16 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області імені 

В.Г.Сергєєва» 

Стандартизація 

наскрізної соціаль-

но-психологічної 

моделі масового 

впровадження 

медіаосвіти у віт-

чизняну педагогіч-

ну практику, 

Найдьонова Л.А., 

завідувач лабора-

торії психології 

масової комунікації 

та медіаосвіти 

Інституту соціаль-

ної та  політичної 

психології НАПНУ 
 

Всеукраїнський Наказ МОНУ від 

18.08.2017 № 1199 «Про 

проведення 

всеукраїнського 

експерименту за темою 

“Стандартизація наскрізної 

соціально-психологічної 

моделі масового 

впровадження медіаосвіти 

у вітчизняну педагогічну 

практику» на базі 

навчальних закладів 

України 

2017-2022 Карук Н.А, 

Безпала М.С., 

Борисовська О.А., 

Фефелова Е.В., 

146  

Харківська 

гімназія № 55 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Створення 

психолого-

педагогічних умов 

для впровадження 

дослідницького 

методу навчання з 

використанням ІТ 

та STEMтехнологій 

Завалевський  Ю.І., 

д.п. наук, 

в.о. директора ДНУ 

«Інститут 

модернізації змісту 

освіти» 

Всеукраїнський Наказ ще не видано 2017-2021 Баришполь С.В., 

Ілюха О.В., 

Гребенькова Л.О., 

Зайцева С.М., 

Круковська С.Г., 

Коваленко О.В., 

Корнієнко М.М., 

Троненко Н.Г., 

Трикоз О.Е., 

Ходацька О.В., 

Скляренко О.В., 

Щиголь Т.М. 

Орієнтовно 

300 учнів 

Харківський 

ліцей № 107 

Харківської 

Науково-методичні 

засади впровад-

ження фінансової 

Всеукраїнський Наказ МОНУ від 

17.06.2013 № 776 «Про 

розширення бази для 

2012- 2019 Меделяєв В. М. 30  
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міської ради 

Харківської 

області 

грамотності у нав-

чально-виховний  

процес; 

СмовженкоТ.С., 

радник ректора 

Університету бан-

ківської справи 

Національного 

банку України 

(м. Київ), 

д.екон. наук, 

професор; 

Удод О.А., 

Директор Інституту 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОНмолодь 

спорту України 

д.істор..наук, 

професор 

проведення дослідно- 

експериментальної роботи 

«Науково-методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності у навчально-

виховний процес 

навчальних закладів на 

2012-2019 роки» 

Комунальний 

заклад 

«Харківська 

спеціалізована 

школа з 

поглибленим 

вивченням 

окремих 

предметів № 133 

«Ліцей 

мистецтв» 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

Створення моделі 

управління загаль-

ноосвітнім навчаль-

ним закладом 

(школою повного 

дня) для забезпе-

чення умов надання 

загальної середньої 

та мистецької ос-

віти. 

Мельник С.А., 

к.п. наук, завідувач 

кафедри методики 

дошкільної та 

Регіональний Наказ Департаменту науки 

і освіти Харківської 

обласної державної 

адміністрації від 14.02.2017 

року № 30 “ Про 

продовження регіонального 

експерименту на базі 

Харківської спеціалізованої 

школи з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів № 133 «Ліцей  

мистецтв» Харківської 

міської ради Харківської 

області 

2017  - 2022 Усі педагогічні 

працівники (130 

осіб) 

720  
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області» 

 

початкової освіти 

КВНЗ “ХАНО”; 

Шаповалова Л.В., 

професор, доктор 

мистецтвознавства, 

завідувач кафедри 

інтерпретології та 

аналізу музики 

Харківського 

державного 

університету 

мистецтв ім. І.П. 

Котляревського 

Науково-методичні 

засади 

впровадження 

медіаосвіти в 

систему роботи 

навчальних 

закладів, 

Дегтярьова Г.О., 

доцент кафедри 

методики 

суспільно-

гуманітарних 

дисциплін  КВНЗ 

“ХАНО”, кандидат 

педагогічних наук 

Регіональний Наказ Департаменту науки 

і  освіти Харківської 

обласної державної 

адміністрації від 22.11.2013 

№ 700 «Про проведення 

дослідно-експеримен-

тальної роботи в 

Харківській області 

на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів  і 

надання їм статусу 

експериментальних 

навчальних закладів 

регіонального рівня» 
 

з вересня 2012 

року - по 

червень 2018 р. 
 

Тимченко Г.Ф. 

Авдєєнко Н.В. 

Богданова  Л.Є. 

Клюєва Н.А. 

Крюкова Л.М. 

Мітцева О.В. 

Фомін О.В. 

Шаповал С.О. 

 

 

720  

Харківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 164 

Харківської 

міської ради 

Науково-методичні 

засади впровад-

ження фінансової 

грамотності у нав-

чально-виховний  

процес; 

Всеукраїнський Наказ МОНУ від 

24.03.2016 №324  «Про 

розширення бази для 

проведення  дослідно-

експериментальної роботи  

“Науково-методичні 

2012-2019 Меренкова  Т.В. 23 
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Харківської 

області 

СмовженкоТ.С., 

радник ректора 

Університету бан-

ківської справи 

Національного 

банку України 

(м. Київ), 

д.екон. наук, 

професор; 

Удод О.А., 

Директор Інституту 

інноваційних 

технологій і змісту 

освіти МОНмолодь 

спорту України 

д.істор..наук, 

професор 

засади впровадження  фі- 

нансової грамотності у 

навчально- виховний 

процес навчальних  

закладів” на 2012 – 2019 

роки» 

Харківська 

гімназія № 172 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Науково-методичні 

засади впроваджен-

ня медіаосвіти в 

систему роботи 

навчальних закла-

дів, 

Дегтярьова Г.О., 

доцент кафедри 

методики суспіль-

но-гуманітарних 

дисциплін  КВНЗ 

“ХАНО”, кандидат 

педагогічних наук 

Регіональний Наказ Департаменту науки 

і  освіти Харківської 

обласної державної 

адміністрації від 22.11.2013 

№ 700 «Про проведення 

дослідно-експеримен-

тальної роботи в 

Харківській області 

на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів  і 

надання їм статусу 

експериментальних 

навчальних закладів 

регіонального рівня» 

з вересня 2012 

року - по 

червень 2018 р. 
 

 

Сташкевич О.П., 

Бухман О.Р., 

Крамаровська 

С.М., 

Стадник О.М., 

Аверіна Л.Г., 

Рожнова І.І., 

Філенко І.Ю., 

Нікітіна О.І., 

Вакуленко Т.В., 

Баліченко Ю. Б., 

Гончар В.В., 

Гуль С.І. 

800 
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Харківська 

гімназія № 172 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області 

Філологічний 

олімп, 

Таранік-Ткачук  

К.В., кандидат 

філологічних наук, 

Головний 

спеціаліст 

департаменту 

загальної середньої 

та дошкільної 

освіти МОНУ 

Всеукраїнський Наказ МОН України від 

04.03.2016 №215 «Про 

проведення 

всеукраїнського 

експерименту з 

упровадження науково-

педагогічного проекту 

«Філологічний олімп» 

2016-2020 Стадник О.М. 22 

Спеціалізована 

економіко-право- 

ва школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземної мови  

приватного 

вищого навчаль- 

ного закладу  

Харківського 

гуманітарного 

університету 

“Народна 

українська 

академія” 

Інституалізація 

системи 

безперервної освіти 

в Україні 

 

Всеукраїнський Наказ МОНУ № 39 від 

13.02.97 р.,  від 16.10.02 

№ 584 , від  14.05.07  №382,     

від 02.08.2012  № 884 

З 1997 по 2017 52 педагогічних 

працівники 

450  

Харківський 

приватний 

навчально-

виховний 

комплекс 

«Гімназія Очаг» 

Тьюторська 

технологія як засіб 

реалізації 

принципу 

індивідуалізації в 

освіті», 

Всеукраїнський Наказ МОНУ від 

16.07.2015  №764  «Про  

проведення  дослідно-

експериментальної роботи  

на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів  

2015-2020 Педагогічний    

    колектив   

470 
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Харківської 

області 

Лактіонова Г.М., 

д.п.н., професор, 

завідувач відділу 

Інституту 

педагогічної освіти 

та освіти дорослих 

НАПН 

України, 

Ветров С.В., 

канд.т.н., прези- 

дент Тьюторсь- 

кої асоціації 

України (ТАУ), 

Погрібна Н.С., 

к.п.н., голова 

правління ТАУ 

 

України» 

Комунальний 

заклад 

«Дошкільний 

навчальний заклад 

(ясла-садок) №74 

«Веселка» 

комбінованого 

типу Харківської 

міської ради» 

Науково-методичні 

засади впроваджен-

ня медіаосвіти в 

систему роботи 

навчальних закла- 

дів, 

Дегтярьова Г.О., 

доцент кафедри 

методики суспіль-

но-гуманітарних 

дисциплін  КВНЗ 

“ХАНО”, кандидат 

педагогічних наук 

Регіональний Наказ Департаменту науки 

і освіти Харківської 

обласної державної 

адміністрації від 22.11.2013 

№700 «Про проведення 

дослідно-експерименталь- 

ної роботи в Харківській 

області на базі 

загальноосвітніх 

навчальних закладів і 

надання їм статусу 

експериментальних 

навчальних закладів 

регіонального рівня» 

з вересня 2012 

року - по 

червень 2018 р. 

 

Іржавська О.В.; 

Капустіна В.М.;    

Апанасенко Н.В.; 

Хоменко Н.І.; 

Калінчук Г.М., 

Губарева О.А. 

104  

 

 


