
Форма заявки Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації на 

проведення дослідно-експериментальної діяльності регіонального рівня (тема експерименту, база 

проведення) 

1. Тема  

 

2. Рівеньексперименту 
всеукраїнський 

регіональний 

3. Автор програми дослідно-експериментальноїроботи 

прізвище  

ім’я  

по батькові  

 

основнеміс

цероботи 

 

установа  вченепедагогічнезвання  

кафедра  

(відділ) 
 науковий 

ступінь 
 

посада  

службова 

адреса 

місто  телефон (код)  

вул.  електроннапошта  

4.Науковий керівникдослідно-експериментальноїроботи 

прізвище  

ім’я  

по батькові  

основнеміс

цероботи 

установа  вченепедагогічнезвання  

кафедра (відділ)  
науковийступінь  

посада  

службова 

адреса 

місто  телефон (код )  

вул.  електроннапошта  

5. Термінпроведення  

5.1. Етапи( по роках)      

6. Установа, 

щоздійснюєнауковекерівницт

во 

повна назва  

адреса  

телефон (код)  

електронна пошта  

7. Інформація про програму 

 

мета  

завдання  

гіпотеза  

очікуванірезультати  

визначеннябазипроведенняек

сперименту 

(перелікнавчальнихзакладів) 

 

8. Інформація про навчальний заклад, на базіякого проводиться 

експериментальнадіяльність 

повна назва  

адреса  



телефон  

тип 

 дошкіл

ьний 

ЗОШ І-ІІ ст. ЗОШ І-ІІІ ст. 

 НВК 

інше (вказати) 

статус державний приватний 

інше (вказати) 

органуправлінняосвітою, 

засновники, 

якимбезпосередньопідпоряд

кований 

 

рівень освіти дошкільнаосв

іта 

початкова 

школа 
основна старша 

керівник навчального 

закладу 

прізвище  

ім'я  

по батькові  

посада  

кваліфікаційнакатегорія  

педагогічневченезвання  

науковийступінь  

9.Опис наявного і 

потрібногозабезпеченняексп

ерименту 

організаційного  

науково-методичного  

дидактичного  

кадрового  

матеріально-технічного  

фінансового  

10. Кошторис  

11.Пропозиції 

щодоздійсненняконтролю за 

ходом експерименту 

 

12.Підпис  

автора заявки 

_______________

_ 

науковогокерівника 

експерименту ________________ 

 



 

 

 

Вимоги  

до оформлення програм дослідно-експериментальної діяльності  

 

 

Програма повинна містити: 

 

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

покладеної в основу програми. 

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. 



 

На бланку 

 

       

Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

 

Управління освіти виконавчого комітету Комсомольської….. виходить 

з пропозицією до Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

адміністрації щодо проведення дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня (назва ДЕР) на базі назва загальноосвітньої школи 

(науковий керівник – Калініченко Ірина Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної майстерності Полтавського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В. 

Остроградського, термін проведення – …….  рр.).  

У центрі уваги педагогічного колективу - Абзац аргументації вибору 

теми ДЕР навчальним(и) закладом(ами). 

Управління освіти і надалі буде сприяти організації та проведенню 

дослідно-експериментальної роботи. 

 

 

 

 

Начальник 

управління освіти  

виконавчого комітету…. 



 



На бланку 

  

Департамент освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації 

 

Полтавський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені М.В.Остроградського 

 

 

 

Адміністрація та педагогічний колектив (назва закладу) просить 

розглянути заявку на здійснення дослідно-експериментальної роботи 

регіонального рівня (назва ДЕР). 

 

До заявки додаються: 

 

– Лист – подання від Управління освіти (повна назва) щодо проведення 

експериментальної діяльності (назва ДЕР) на базі (назва закладу). 

 

– Програма дослідно-експериментальної роботи;  

 

 

 

 

Директор          підпис 

 


