Перелік дослідно-експериментальних програм всеукраїнського рівня на 2015 рік
№

Тема дослідження

Майданчик дослідження (ЗНЗ)

Український гуманітарний ліцей
моделі Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка

1

Розроблення
та
становлення
акмеологічного навчального закладу

2

Оптимізація
інформаційних
мережевих Комунальний заклад
ресурсів
для
забезпечення “Спеціалізована школа №304 (з
експериментальної діяльності учнів при поглибленим вивченням
вивченні природничих наук
інформаційних технологій)”

Документ

Науковий керівник

Г. С. Сазоненко, директор
Наказ МОНУ №924 Українського гуманітарного
ліцею Київського
від 04.10.2010
національного університету
імені Тараса Шевченка,
кандидат педагогічних наук
Наказ
О.Є.Стрижак, заступник
МОНмолодьдиректора Національного
спорту України
центру «Мала академія наук
№921 від
України», кандидат технічних
02.08.2011
наук

3

Термін
проведення

2010-2016

2011-2016

2011-2017

Організаційно-педагогічні
профілізації учнів як засіб

умови

ранньої Технічний ліцей
Шевченківського району

Наказ
МОНмолодь-

Ю. І. Завалевський, заступник
директора ІІТЗО,

перетворення «школи навчання» на «школу
життя»
4

5

6

Розвиток життєвих компетенцій учнів в
умовах
особистісно-зорієнтованого
інноваційного простору гімназії
Гімназія «Консул» №86

Загальноосвітній
навчальний заклад
Створення організаційно-освітньої моделі «Міжнародна школа
сучасного навчального закладу «Інтеросвіта» «Меридіан»

Створення та реалізація інноваційної моделі
навчально-виховного
об’єднання
«дошкільний
навчальний
закладспеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцейколедж-вищий навчальний заклад»
Ліцей №293

7
Військово-патріотичне
невід’ємна
складова
становлення учнів

Спеціалізована школа
виховання
як №85 з поглибленим
громадянського вивченням англійської
мови

спорту України №723 від
01.07.2011

кандидат педагогічних наук,
доцент

Наказ МОНУ №1005 від
26.10.2010

І.Г.Єрмаков, старший науковий
співробітник ІІТЗО, кандидат
історичних наук

Наказ
МОНмолодь- спорту
України №796 від
10.07.2012

О. І. Локшина, завідувачка
лабораторії порівняльної
педагогіки Інституту
педагогіки НАПН України,
доктор педагогічних наук

Наказ
МОНмолодь- спорту
України №889 від
27.07.2011

С.В.Кириленко, начальник
відділу моніторингу освітньої
діяльності та педагогічних
інновацій Інституту
інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України, кандидат педагогічних
наук

Наказ МОНУ №792 від
04.08.2010

В. В. Балабін, начальник
Військового інституту
Київського Національного
університету ім.
Т.Г.Шевченка, кандидат
філологічних наук, доцент,
генерал-майор

2010-2015

2012-2016

2011-2018

2010-2015

8

9

10

СШ №31, СШ №209, ДНЗ
№412, ДНЗ №474,
СЗШ №219,
Дидактико-методична система розвитку НВК №240 «Соціум»,
дитячої творчості у межах навчально- СШ №194
виховного
процесу
дошкільного
та «Перспектива», Колегіум
загальноосвітнього
«Олімп»,
Наказ МОНУ №889 від
27.07.2011
навчального закладу
СШ №3

О.Я.Митник,професор кафедри
педагогіки початкової освіти та
методик викладання
природничо-математичних
дисциплін Педагогічного
інституту Київського
університету імені Бориса
Грінченка, доктор педагогічних
наук

Словянська гімназія,
СШ №255,
СЗШ №221,
Технічний ліцей
Шевченківського району,
Торговельно-економічний
коледж Київського
національного
Науково-методичні засади впровадження торговельнофінансової
грамотності
в
навчально- економічного
Наказ МОНУ №828 від
виховний процес навчальних закладів
університету, СЗШ №163 19.07.2012

Т.С.Смовженко, радник ректора
Університету банківської
справи Національного банку
України, доктор економічних
наук, професор

Формування самоосвітньої компетентності
учнів у навчально- виховному процесі «Вальдорфська школа
«Вальдорфська школа «Михаїл»
«Михаїл»

Б.Г. Кремінський, завідувач
відділу роботи з обдарованною
молоддю Науково-методичного
центру середньої освіти МОНУ

Наказ МОНУ №142 від
16.02.2011

2011-2016

2012-2019

2010-2016

11

Інтелект України

Наказ
МОНмолодь- спорту
України №797 від
10.07.2012
Ліцей №144, Український Наказ
колеж ім. В. О.
МОНмолодь- спорту
Сухомлинського, Ліцей
України №790 від
14.07.2011
№293

12
СЗШ №168,
Гімназія «Міленіум»
№318, СШ №155

Наказ МОН №1339 від
25.09.2013
Відкритий світ
Науково-методичне супроводження процесу
особистісного розвитку колежан в контексті Український колеж ім.
13
тисячолітньої
духовної
культури В.О.Сухомлинського (СШ Наказ МОН №810 від
02.09.2009
українського народу
№272)

14 Психолого-педагогічне
супроводження
розвитку соціальної компетентності учнів
вальдорфської школи
ШДС «Софія»

Наказ МОН №388 від
30.03.2012

С.В.Кириленко, начальник
відділу моніторингу освітньої
діяльності та педагогічних
інновацій Інституту
інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України, кандидат педагогічних
наук
Ю.Р.Валькман, д.т.н., професор
кафедри математичних методів
системного аналізу
факультету системних
досліджень Національного
технічного університету
України «Київський
політехнічний інститут»
Науковий керівник - Хайруліна
В.М., член- кореспондент АПН
України, кандидат педагогічних
наук
Наукові
Власова консультанти
Олена Іванівна,
Сухомлинська
О.В.,
академікзавідувач
кафедри
психології
секретар відділення
розвитку
Київськогозагальної
педагогіки
і філософії
АПН ім.
національного
університету
України,
дійсний член
АПН
Тараса
Шевченка,
професор,
України;
доктор психологічних наук

2012-2017

2013-2015

2009-2015

2012-2017

15

16

Формування
цілісного
освітнього
середовища загальноосвітнього навчального СЗШ №195 ім.
закладу засобами вальдорфської педагогіки
В.І.Кудряшова

Моделювання навчально-виховного процесу
в спеціалізованій школі при паралельному
вивченні трьох іноземних мов з першого
класу в умовах проекту "Школа повного дня"

17 Розробка
моделі
навчального
закладу
можливостей"
18

СШ І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням
іноземних мов №112 ім.
Т. Шевченка
Приватний
загальноосвітній
навчальний заклад
загальноосвітнього
«Німецько-українська
"Школа
рівних
міжкультурна школа в м.
Києві»

Про впровадження науково- педагогічного Ліцей інформаційних
експерименту "ІТ- освіта"
технологій №79

«Моделювання навчально –виховного
процесу в спеціалізованій школі при
паралельному вивченні трьох іноземних
19
мов з 1 класу в умовах проекту «Школа
повного дня»

2012-2019
Наказ МОН №1479 від
24.12.2012

Наказ МОН №1029 від
22.07.2013

Буренко В.М., завідувач
кафедри методики мов і
літератури ДІЛО КУ ім.
Б.Грінченка, кандидат
педагогічних наук, доцент

2013-2018

2012-2017
Наказ МОН №682 від
12.06.2012

Базелюк В.Г., кандидат
педагогічних наук

Наказ МОН №831 від
20.07.2011

Ломаковська Г.В., директор
ліцею інформаційних
технологій №79

Спеціалізована
Наказ МОН України №
школа І – ІІІ ступенів 1029 від 22.07. 2013
з поглибленим вивченням
іноземних мов № 112
імені Т. Шевченка м
директор Мацкевич
Лариса Миколаївна
(044) 287 23 50

На Буренко Валентина
Миколаївна, завідувач
кафедри методики мов і
літератури ІППО Київського
університету імені Бориса
Грінченка

2011-2015

2013-2018

Ліцей №144,
СШ №149,
СШ №43 "Грааль",
20
Науково-методичні засади впровадження Центр дитячої та
вітчизняної моделі медіаосвіта в навчально- юнацької творчості
виховний процес ЗНЗ України
молоді

21

Формування громадянської компетентності в
умовах інноваційного розвитку сучасної
гімназії
Гімназія №178

Наказ МОН №886 від
03.07.2013

Пузіков Дмитро Олегович,
завідувач лабораторії
інноваційних технологій
Інституту педагогіки
Академії педагогічних наук
України
(044)4813754
Флегонтова Н. М., кандидат
педагогічних наук, науковий
співробітник ІПООД НАПН
України

22
Естетичні та етичні засади педагогічної
майстерності вчителів ЗНЗ
Гімназія №267

Наказ
23 Реалізація інноваційної моделі розвитку
МОНмолодь- спорту
культурно-мовних
та
морально- Київська гімназія східних України №1477 від
24.12.2012
громадянських цінностей учнів
мов №1
24 Формування організаційно- педагогічної
культури збереження здоров’ я учнів у СШ №41 ім.
загальноосвітньому навчальному закладі
З.К.Слюсаренка

2012-2016

Наказ
МОНмолодь- спорту
України №886 від
27.09.2011

Наказ МОН №1619 від
25.11.2013

Кизенко В. І., старший
науковий співробітник
лабораторії дедактики
Інституту педагогіки НАПН
України

Науковий керівник Побірченко Н. А., доктор
психологічних наук,
професор.

2013-2018

2011-2015

2012-2019

2013-2018

25 Формування
інформаційної
культури
вчителів загальноосвітнього навчального
закладу в умовах сучасного освітньоінформаційного середовища
Київський ліцей бізнесу

Наказ МОН №1545 від
04.11.2013

«Організаційно-педагогічні умови
Спеціалізована школа Наказ МОН України №
батьківсько-вчительського партнерства І – ІІІ ступенів з
1073 від 12.10. 2015
у формуванні соціокультурного
поглибленим вивченням
простору сучасної школи»
англійської мови № 85
міста Києва,
26
директор Федунова
Тетяна Миколаївна
(044) 525 84 59

Школа І-ІІІ ступенів
«Формування національно-патріотичної № 36 імені С. П.
свідомості учнів засобами аерокосмічної Корольова міста Києва, Наказ МОН України №
Директор Фещенко
27 освіти в умовах загальноосвітнього
264 від 06.03. 2015
Сергій Миколайович
навчального закладу»
(044) 257 76 30
Психологічні засади інноваційних
технологій розвитку особистості
28

Києво-Печерський ліцей Наказ МОН
«Лідер» № 171
від 09.04.2015
М.Київ,
№ 414
вул.Лейпцизька,11а
Кравченко Дмитро
Григорович-директор
(044) 280-63-34

Науковий керівник: Калініна
Л. М., доктор педагогічних
наук, професор, завідуюча
лабораторії управління
2013-2018
освітніми закладами
Інституту педагогіки НАПН
України
Парашенко
Л. І., доктор
наук
Кіян
Ольга Іванівна,
старший
знауковий
державного
управління,
співробітник
кандидат
педагогічних наук, 2015-2020
відділу
дослідження
директор
ліцею
підготовкиКиївського
вчителів наукової
бізнесу. «Інституту
установи
модернізації змісту освіти»,
кандидат педагогічних наук

Таранік – Ткачук Катерина.
Ваклеріївна, головний
спеціаліст Департаменту
загальної середньої та
дошкільної освіти, кандидат
педагогічних наук, доцент

2015-2020

Максименко С.Д.-директор
Інституту психології
ім.Г.С.Костюка НАПН
України, дійсний член НАПН
2015-2019
України, доктор
психологічних наук

