
Сумська обласна державна адміністрація 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ

______ м. Суми №

Про затвердження Положення про експериментальну діяльність 
всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного 
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 
використанням технологій стратегічного менеджменту»

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої 
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 
2000 року за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 
від 11.07.2017 № 994), на виконання наказу Міністерства освіти і науки від
08.04.2019 № 452 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 
темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного 
менеджменту» у квітні 2019 року -  грудні 2021 року», з метою 
експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов розвитку 
публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту 
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про експериментальну діяльність 
всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій 
стратегічного менеджменту» (додається).

2. Затвердити склад творчої групи щодо організації проведення 
експериментальної діяльності всеукраїнського рівня за темою «Розвиток 
публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» (додається).

3. Директорам державних професійно-технічних навчальних закладів 
«Роменське вище професійне училище» Помарану П.І., «Сумський центр 
професійно-технічної освіти» Мельнику В.А., Навчально-методичному центру 
професійно-технічної освіти у Сумській області Самойленко Н.Ю. забезпечити 
проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою 
«Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно- 
технічної) освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту» 
відповідно до норм цього Положення.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти 
і науки Сумської обласної 
державної адміністрації

ПОЛОЖЕННЯ
про експериментальну діяльність всеукраїнського рівня за темою 
«Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної 

(професійно-технічної) освіти з використанням технологій 
стратегічного менеджменту»

1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до чинного законодавства 

України, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 
№ 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за 
№ 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від
11.07.2017 № 994), на виконання наказу Міністерства освіти і науки від
08.04.2019 № 452 «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня за 
темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти з використанням технологій стратегічного 
менеджменту» у квітні 2019 року -  грудні 2021 року».

1.2. Положення визначає порядок організації та проведення експерименту 
всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного партнерства у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій 
стратегічного менеджменту» (далі -  Експеримент) на базі експериментальних 
закладів освіти та установи: державного професійно-технічного навчального 
закладу «Роменське вище професійне училище», вул. Коржівська, 44, м.Ромни, 
Сумської області; державного професійно-технічного навчального закладу 
«Сумський центр професійно-технічної освіти», вул. Олександра Шапаренка, 7, 
м.Суми; Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Сумській області, вул. Прокоф’єва, буд. 38а, м.Суми.

1.3. Об’єктом дослідження є публічно-приватне партнерство у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти.

1.4. Суб’єктом дослідження є творча група.
1.5. Персональний склад творчої групи та її керівник затверджуються 

наказом директора Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної 
адміністрації.

1.6. Творча група організовує свою роботу відповідно до заявки та програми 
Експерименту.

1.7. До роботи творчої групи за потреби можуть бути залучені представники 
інших закладів освіти, установ, організацій, підприємств-соціальних партнерів.

1.8. На базі експериментальних закладів освіти та установи можуть 
утворюватися робочі групи, склад яких затверджується наказами директорів.
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2. Повноваження творчої групи
2.1. Керівник творчої групи: 
координує діяльність членів творчої групи;
надає напрацьовані матеріали науковому керівнику для підготовки звіту; 
представляє результати дослідження на всеукраїнських та регіональних 

заходах із теми дослідження.
2.2. Члени творчої групи забезпечують теоретичне обґрунтування та 

експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов розвитку 
публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту для підвищення 
рівня їх відповідності вимогам ринку.

2.3. Члени творчої групи здійснюють:
організацію ефективної системи науково-методичної роботи за темою 

дослідження;
аналіз стану наукової розробленості проблеми розвитку публічно- 

приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 
використанням технологій стратегічного менеджменту;

аналіз нормативно-правового забезпечення, вітчизняного та зарубіжного 
досвіду розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти на регіональному рівні.

налагодження зовнішніх зв’язків із науковими установами з теми 
дослідження;

розроблення та реалізацію проектів публічно-приватного партнерства 
між закладом професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами, 
організаціями-соціальними партнерами;

вивчення технологій стратегічного менеджменту;
розроблення діагностичного інструментарію оцінювання рівня 

розвиненості компетентності керівників закладів П(ПТ)0 з питань 
використання технологій стратегічного менеджменту в розвитку публічно- 
приватного партнерства;

вивчення й обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку 
публічно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти з використанням технологій стратегічного менеджменту;

розроблення моделі взаємодії закладів П(ПТ)0 з соціальними 
партнерами з використанням технологій стратегічного менеджменту;

експериментальну перевірку результативності організаційно- 
педагогічним умов розвитку публічно-приватного партнерства у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти з використанням технологій 
стратегічного менеджменту;

розроблення Положення про організацію взаємодії публічно-приватного 
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 
використанням технологій стратегічного менеджменту;

систематизацію поетапних результатів дослідно-експериментальної 
роботи;

підготовку публікацій за результатами досліджень;
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проведення науково-практичних конференцій, семінарів, засідань у 
форматі «круглого столу»;

підготовку методичних рекомендацій з організації процесу взаємодії 
закладів П(ПТ)0 з соціальними партнерами з використанням технологій 
стратегічного менеджменту.

2.4. Члени творчої групи надають у відповідні строки керівнику творчої 
групи підготовлені аналітичні довідки, програми, посібники, методичні 
розробки, інші практичні матеріали, які розкривають сутність виконаної 
роботи.

3.Фінансування експериментальної діяльності
3.1. Фінансування експериментальної діяльності здійснюється за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, а також за участю підприємств та організацій, 
які є соціальними партнерами закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами й 
закладами освіти, та за кошти незаборонені чинним законодавством.

3.2. Кошти спрямовуються на потреби, пов’язані з виконанням програми 
Експерименту, у тому числі на заробітну плату та заохочення учасників 
експериментальної діяльності.

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника відділу професійної, вищої 
освіти та наукової роботи управління 
професійної, вищої освіти, наукової 
роботи та ресурсного забезпечення



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Департаменту освіти 
і науки Сумської обласної 
державної адміністрації

№ зж-яй

Склад творчої групи 
щодо організації проведення експериментальної діяльності 

всеукраїнського рівня за темою «Розвиток публічно-приватного 
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти з 

використанням технологій стратегічного менеджменту»

Самойленко Н.Ю. 

Мельник В.А. 

Помаран П.І. 

Гулак І.В. 

Давиденко Т.І. 

Кощій Н.Г. 

Міщенко О.В.

Міщенко Н.Г.

Рукавичка Т.Я.

Северина В.О.

- директор Навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Сумській області, керівник творчої 
групи;

- директор державного професійно-технічного навчального 
закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти», 
заступник керівника творчої групи (за згодою);

- директор державного професійно-технічного навчального 
закладу «Роменське вище професійне училище», 
заступник керівника творчої групи (за згодою);

- заступник директора з навчально-виховної роботи 
державного професійно-технічного навчального закладу 
«Роменське вище професійне училище» (за згодою);

- методист державного професійно-технічного навчального 
закладу «Роменське вище професійне училище» (за 
згодою);

- т.в.о. начальника відділу професійної, вищої освіти та 
наукової роботи управління професійної, вищої освіти, 
наукової роботи та ресурсного забезпечення;

- заступник директора з навчально-виробничої роботи 
державного професійно-технічного навчального закладу 
«Сумський центр професійно-технічної освіти» (за 
згодою);

- заступник директора з навчально-виробничої роботи 
державного професійно-технічного навчального закладу 
«Роменське вище професійне училище» (за згодою);

- заступник директора з навчально-методичної роботи 
державного професійно-технічного навчального закладу 
«Роменське вище професійне училище» (за згодою);

- методист державного професійно-технічного навчального 
закладу «Сумський центр професійно-технічної освіти» 
(за згодою);



Скиба В.М. 

Чернобук Г.Г. 

Ященкова Є.І.

заступник директора з методичної роботи Навчально- 
методичного центру професійно-технічної освіти у 
Сумській області (за згодою);
методист державного професійно-технічного навчального 
закладу «Роменське вище професійне училище» (за 
згодою);
методист Навчально-методичного центру професійно- 
технічної освіти у Сумській області (за згодою).

Тимчасово виконуючий обов’язки 
начальника відділу професійної, вищої 
освіти та наукової роботи управління 
професійної, вищої освіти, наукової 
роботи та ресурсного забезпечення


