
Договори та угоди ХНПУ імені Г. С. Сковороди зі школами 

та відділами освіти 

№ Дата укладання Сторони та предмет договору (угоди) Термін дії 

1. 02.09.2013 р. Відділ освіти Лозівської міської ради 

Харківської області 

- створення системи безперервної освіти 

- розвиток творчих здібностей і виявлення 

інтересів учнівства шляхом ранньої 

профорієнтації 

- підвищення теоретичного і науково-

методичного рівня педагогічних кадрів 

Безстроково 

 

2. 02.06.2014 р. Директор Верховинської експериментальної 

загальноосвітньої школи I–III ступенів 

Івано-Франківської області 

- спільна діяльність, спрямована на 

створення умов у підготовці максимального 

розвитку індивідуальних здібностей дітей 

- реалізація державних стратегічних завдань 

модернізації і розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 р. 

Безстроково 

 

3. 12.03.2018 р. Харківська гімназія № 23 Харківської 

міської ради Харківської області 

- проведення профорієнтаційної роботи 

серед гімназистів 

- розробка та впровадження спільних 

проєктів і досліджень у галузі суспільно-

гуманітарних наук тощо 

До 31.12.2023 р. 

4. 03.03.2021 р. Управління Державної  служби якості 

освіти у Харківській області 

- співробітництво у сфері освіти і науки 

- постійне та послідовне підвищення якості 

освіти тощо 

Невизначений 

термін 

5. 09.03.2021 р. Харківський регіональний центр 

оцінювання якості освіти 

- організація та проведення освітніх 

оцінювань 

- проведення заходів з питань освітніх 

оцінювань для абітурієнтів та студентів 

Невизначений 

термін 

6. 01.02.2021 р.  «Харківський ліцей №8 Харківської міської 

ради Харківської області» (ХЛ №8) 

- реалізація програми роботи з 

обдарованими дітьми і молоддю 

- координація спільної науково-дослідної, 

психологічно-педагогічної та методичної 

діяльності  

- реалізація програм академічної 

мобільності 

- підвищення кваліфікації викладачів 

Діятиме впродовж 

5 років 

7. 28.07.2021 р. Комунальний заклад освіти «Криворізький 

ліцей «Джерело» Дніпропетровської 

обласної ради» 

- наукове-методичне, організаційно-

методичне та інше співробітництво; 

- спільна підтримка та сприяння у роботі 

Сторін на ринку освітніх послуг регіону. 

Діятиме протягом 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/1_Lozovskay_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/1_Lozovskay_rada.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/2_Verhovinska_experim.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/2_Verhovinska_experim.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/2_Verhovinska_experim.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/3_Ghimnaziay_23.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/3_Ghimnaziay_23.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/4_Upravlinnay_derhg_sluhgbi.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/4_Upravlinnay_derhg_sluhgbi.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/5_Khark_reg_centr.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/5_Khark_reg_centr.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/6_Khark_licey_8.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/6_Khark_licey_8.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/7_Krivorizkiy_licey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/7_Krivorizkiy_licey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/7_Krivorizkiy_licey.pdf


8. 09.09.2021 р. Харківський регіональний центр 

оцінювання якості освіти 

(без взаємних фінансових зобов’язань)  

- організація та проведення ЗНО;  

- надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації Харківським національним 

педагогічним університетом 

імені Г. С. Сковороди. 

Невизначений 

термін 

9. 08.09.2021 р. 

Меморандум 

Харківський регіональний центр 

оцінювання якості освіти 

- організація та проведення освітніх 

оцінювань Стороною 1 за участі Сторони 2;  

- проведення заходів з питань освітніх 

оцінювань для абітурієнтів та/або студентів 

Сторони 2 за участі Сторони 1. 

 

10. 15.09.2021 р. Харківський науковий ліцей-інтернат 

«Обдарованість» 

 (не передбачає фінансових зобов'язань 

Сторін) 

- розвиток і поглиблення співпраці 

викладачів і науково-педагогічних 

працівників; 

- узагальнення і поширення досвіду щодо 

організації навчання через дослідження, 

апробації результатів наукових досліджень 

на спільних конференціях, навчально-

методичних семінарах тощо. 

Діятиме впродовж 

5 років (вважається 

пролонгованою на 

наступний 

п’ятирічний 

термін) 

11. 01.01.2017  р. Харківський навчально-виховной комплекс 

№ 45 «Академічна гімназія» Харківської 

міської ради Харківської області 

- координація спільної діяльності в 

навчально-виховній і профорієнтаційній 

сферах; 

- впровадження системи безперервної освіти 

учнів та студентів за погодженими планами 

та програми; 

- реалізація програми роботи з 

обдарованими дітьми і молоддю; 

- координація спільної науково-дослідної, 

психологічно-педагогічної та методичної 

діяльності; 

- підвищення кваліфікації викладачів. 

Діятиме впродовж 

5 років 

12. 01.09.2017 р. Куп’янська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 6 

- координація спільної діяльності в 

навчально-виховній і профорієнтаційній 

сферах; 

- впровадження системи безперервної освіти 

учнів та студентів за погодженими планами 

та програми; 

- реалізація програми роботи з 

обдарованими дітьми і молоддю; 

- координація спільної науково-дослідної, 

психологічно-педагогічної та методичної 

діяльності; 

- підвищення кваліфікації викладачів. 

Діятиме впродовж 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/8_Region_centr_ocin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/8_Region_centr_ocin.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/9_Region_centr_ocin(memor).pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/9_Region_centr_ocin(memor).pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/10_Obdarovanist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/10_Obdarovanist.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/11_Gimnaziia_45.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/11_Gimnaziia_45.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/11_Gimnaziia_45.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/12_Kupyansk_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/12_Kupyansk_6.pdf


13. 01.09.2017 р. Комунальний заклад «Харківський 

санаторний навчально-виховной комплекс 

№ 13» 

- творча співпраця; 

- наукове та методичне співробітництво; 

- вдосконалення навичок науково-дослідної 

роботи; 

- стажування учителів НВК на базі ХНПУ. 

Діятиме впродовж 

5 років 

14. 01.09.2017 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 139 Харківської міської ради Харківської 

області 

- координація спільної діяльності в 

навчально-виховній і профорієнтаційній 

сферах; 

- впровадження системи безперервної освіти 

учнів та студентів за погодженими планами 

та програми; 

- реалізація програми роботи з 

обдарованими дітьми і молоддю; 

- підвищення кваліфікації викладачів. 

Діятиме впродовж 

5 років 

15. 06.09.2017 р. Ліснянський заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) «Барвінок»комбінованого типу 

Малоданилівської селищної ради 

Дергачівського району Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

16. 11.09.2017 р. Комунальний заклад «Дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) № 354 

комбінованого типу Харківської міської 

ради» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

17. 19.03.2018 р. Елітнянська загальноосвітня школа I-III ст. 

Харківської районної ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

18. 03.09.2018 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 99 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

19. 14.02.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 109 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

20. 21.02.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 151 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

21. 26.02.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 40 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/13_Sanatoriy_13.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/13_Sanatoriy_13.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/13_Sanatoriy_13.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/14_School_139.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/14_School_139.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/14_School_139.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/15_Lisnyanskiy_sad.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/15_Lisnyanskiy_sad.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/15_Lisnyanskiy_sad.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/15_Lisnyanskiy_sad.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/16_Sad_354.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/16_Sad_354.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/16_Sad_354.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/16_Sad_354.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/17_Elitniavska_school.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/17_Elitniavska_school.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/17_Elitniavska_school.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/18_School_99.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/18_School_99.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/18_School_99.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/19_School_109.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/19_School_109.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/19_School_109.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/20_School_151.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/20_School_151.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/20_School_151.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/21_School_40.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/21_School_40.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/21_School_40.pdf


22. 16.04.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 140 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

23. 17.04.2019 р. Харківська гімназія № 13 Харківської 

міської ради Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

24. 15.05.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 124 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

25. 17.05.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 122 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

26. 28.08.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 36 Харківської міської ради Харківської 

області 

- організація університетської кафедри в 

школі з метою створення системи 

безперервної освіти, розвитку учнів і 

поглибленого вивчення ряду предметів 

шкільного курсу; 

- створення умов для якісної та змістової 

підготовки старшокласників до навчання у 

ЗВО. 

Діятиме впродовж 

5 років 

27. 18.09.2019 р. Комунальний заклад «Харківська 

спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням окремих предметів № 133 «Ліцей 

мистецтв Харківської області»  

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

28. 15.10.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 142 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

29. 16.10.2019 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 148 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

30. 24.10.2019 р. Харківська гімназія № 83 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

31. 26.11.2019 р. Комунальний заклад «Пересічанський 

ліцей» Дергачівської районної ради 

Харківської області  

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

32. 16.12.2019 р. КЗ «Сковородинівський ліцей» 

ім. Г. С. Сковороди 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/22_School_140.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/22_School_140.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/22_School_140.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/23_Gimnaziya_13.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/23_Gimnaziya_13.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/24_School_124.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/24_School_124.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/24_School_124.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/25_School_122.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/25_School_122.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/25_School_122.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/26_School_36.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/26_School_36.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/26_School_36.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/27_Licey_133.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/27_Licey_133.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/27_Licey_133.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/27_Licey_133.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/28_School_142.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/28_School_142.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/28_School_142.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/29_School_148.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/29_School_148.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/29_School_148.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/30_Gimnaziia_83.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/30_Gimnaziia_83.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/30_Gimnaziia_83.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/30_Gimnaziia_83.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/32_Scovorod_licey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/32_Scovorod_licey.pdf


33. 03.02.2020 р. Гусарівський загальноосвітня школа I-III ст. 

Барвінківської районної ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

34. 21.05.2020 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 42 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

35. 14.09.2020 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 117 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

36. 27.09.2020 р. Комунальний заклад «Чемужівська 

загальноосвітня школа I-III ст.» 

- науково-практичне співробітництво; 

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

37. 26.01.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 123 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

38. 04.02.2021 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 17 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

39. 09.02.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 167 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

40. 11.02.2021 р. Харківський ліцей № 107 Харківської 

міської ради Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

41. 22.04.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 58 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

42. 22.04.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 37 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

43. 27.04.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 100 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

44. 07.09.2021 р. Харківська гімназія № 6 «Маріїнська 

гімназія» Харківської міської ради 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/33_Gusarivskay.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/33_Gusarivskay.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/33_Gusarivskay.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/34_School_42.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/34_School_42.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/34_School_42.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/35_School_117.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/35_School_117.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/35_School_117.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/36_Chemuzhvska_school.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/36_Chemuzhvska_school.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/37_School_123.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/37_School_123.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/37_School_123.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/38_School_17.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/38_School_17.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/38_School_17.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/39_School_167.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/39_School_167.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/39_School_167.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/40_Licey_107.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/40_Licey_107.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/41_School_58.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/41_School_58.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/41_School_58.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/42_School_37.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/42_School_37.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/42_School_37.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/43_School_100.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/43_School_100.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/43_School_100.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/44_Gimnaziya_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/44_Gimnaziya_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/44_Gimnaziya_6.pdf


45. 18.10.2021 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 131 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

46. 18.10.2021 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 75 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

47. 02.11.2021 р. Комунальний заклад «Пісочинський ліцей 

«Мобіль» Пісочинської селищної ради 

Харківського району Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

48. 05.09.2018 р. Харківська загальноосвітня школа I-III ст. 

№ 118 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

49. 15.12.2021 р. Комунальний початковий мистецький 

навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв 

№ 6» 

- творче співробітництво Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

31.12.2023 р. 

50. 18.01.2022 р. Комунальний заклад «Харківський 

навчально-виховний комплекс № 106 

Харківської міської ради Харківської 

області імені В. О. Кіселя» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

51. 25.11.2021 р. Комунальний заклад «Височанський ліцей 

імені Героя Радянського Союзу 

О. А. Пшенички Височанської селищної 

ради Харківського району Харківської 

області» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

52. 29.11.2021 р. Комунальний заклад «Міжшкільний 

ресурсний центр «Ліпецький МНВК» 

Ліпецької сільської ради Харківського 

району Харківської області» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

53. 29.11.2021 р. Комунальний заклад «Ліпецький ліцей 

імені П. В. Щепкіна Ліпецької сільської 

ради Харківського району Харківської 

області» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

54. 30.11.2021 р. Комунальний заклад «Солоницівський ліцей 

№ 1» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/45_School_131.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/45_School_131.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/45_School_131.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/46_School_75.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/46_School_75.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/46_School_75.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/47_Mobil.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/47_Mobil.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/47_Mobil.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/48_School_118.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/48_School_118.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/48_School_118.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/49_School_mist_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/49_School_mist_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/49_School_mist_6.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/50_Khar_navch_vih_106.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/50_Khar_navch_vih_106.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/50_Khar_navch_vih_106.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/50_Khar_navch_vih_106.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/51_Visochan_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/51_Visochan_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/51_Visochan_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/51_Visochan_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/51_Visochan_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/52_Lypeckiy_MNVK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/52_Lypeckiy_MNVK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/52_Lypeckiy_MNVK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/52_Lypeckiy_MNVK.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/53_Lypeckiy_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/53_Lypeckiy_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/53_Lypeckiy_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/53_Lypeckiy_Lycey.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/54_Solonic_Lycey_1.pdf
http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Nauka/Dogovor/school/54_Solonic_Lycey_1.pdf


55. 30.11.2021 р. Комунальний заклад «Солоницівський 

ліцей №3» Солоницівської селищної ради 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

56. 01.12.2021 р. Харківська гімназія № 86 Харківської 

міської ради Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

57. 01.12.2021 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 87 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

58. 01.12.2021 р. Комунальний заклад «Зеленогайський ліцей 

Височанської селищної ради 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

59. 02.12.2021 р. Комунальний заклад «Дворічнокутянський 

ліцей» Солоницівської селищної ради 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

60. 09.12.2021 р. Комунальний заклад «Валківський ліцей 

імені Олександра Масельского Валківської 

міської ради Харківської області» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

61. 10.12.2021 р. Комунальний заклад «Солоницівський 

ліцей №2» Солоницівської селищної ради 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти.  

Діятиме впродовж 

5 років 

62. 10.12.2021 р. Харківська спеціалізована школа I-III ст. 

№ 18 Харківської міської ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

63. 10.12.2021 р. Комунальний заклад «Пересічанський 

ліцей» Солоницівської селищної ради 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

64. 10.12.2021 р. Комунальний заклад «Подвірський ліцей» 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

65. 10.12.2021 р. Комунальний заклад «Вільшанський ліцей» 

Солоницівської селищної ради Харківської 

області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років 

66. 10.02.2022 р. Харківський ліцей «Школа Ліберті» 

Харківської області 

- творча співпраця Сторін;  

- співпраця в галузі освіти. 

Діятиме впродовж 

5 років  
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