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Про надання статусу експериментального 
навчального закладу регіонального рівня 
дошкільному навчальному закладу №7 «Берізка» 
м. Переяслава-Хмельницького

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11.2000 № 522, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.12.2000 
за № 946/5167 (зі змінами), Положення про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 
від 20.02.2002 №  114, у редакції наказу від 23.11.2009 №  1054, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 16.12.2009 за № 1217/17233, на виконання рішення 
колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 
27.12.2016 (протокол №  5),

НАКАЗУЮ :

1. Надати статус експериментального навчального закладу регіонального 
рівня дошкільному навчальному закладу № 7 «Берізка» м. Переяслава- 
Хмельницького.

2. Затвердити:

2.1. заявку на проведення та програму дослідно-експериментальної роботи 
регіонального рівня з теми «Становлення основ моральної вихованості у  дітей 
дошкільного віку в умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення», що 
додаються;

2.2. склад науково-консультаційної ради з проведення дослідно- 
експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Становлення основ 
моральної вихованості у дітей дош кільного віку в умовах освітніх 
трансформаційних процесів сьогодення», що додається.

3. Доручити здійснювати організаційно-управлінське та науково-методичне
супроводження реалізації програми дослідно-експериментальної роботи
Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.), відділу освіти Переяслав- 
Хмельницької міської ради (Ярмоленко П. М.), міському методичному кабінету 
відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради (Божко І. В.).



4. Відділу освіти Переяслав-Хмельницької міської ради:

4.1. розпочати на базі дошкільного навчального закладу № 7 «Берізка» 
м. Переяслава-Хмельницького дослідно-експериментальну роботу регіонального 
рівня з теми «Становлення основ моральної вихованості у  дітей дошкільного віку в 
умовах освітніх трансформаційних процесів сьогодення»;

4.2. створити організаційно-управлінські, науково-методичні, психолого- 
педагогічні та матеріально-технічні умови для проведення дослідно- 
експериментальної роботи;

4.3. здійснювати фінансування дослідно-експериментальної роботи за 
рахунок коштів районного бюджету, спонсорських внесків, що не суперечить 
чинному законодавству України.

5. Завідуючій дошкільним навчальним закладом №7 «Берізка» 
м. Переяслава-Хмельницького Мазійчук С.М. підготувати до розгляду на засіданні 
колегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації 
звіт про виконання програми організаційно-підготовчого етапу (додаток) та 
програму концептуально-діагностичного етапу дослідно-експериментальної роботи

до 05 серпня 2017 року.

6. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І. Г.) у ході науково-методичної 
координації дослідно-експериментальної роботи здійснювати експертизу стану 
і результатів реалізації програми.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на ректора Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти» І.Г.Осадчого.

Директор департаменту В.Б. Рогова


