Перелік дослідно-експериментальних програм всеукраїнського рівня
№

Тема дослідження

Майданчик дослідження
(ЗНЗ)

Документ

Науковий керівник

1

Український гуманітарний
Розроблення та становлення моделі ліцей Київського
акмеологічного навчального закладу
національного університету
імені Тараса Шевченка

Наказ МОНУ
№924 від
04.10.2010

Г.С.Сазоненко, директор
Українського
гуманітарного ліцею
Київського національного
університету імені Тараса
Шевченка, кандидат
педагогічних наук

2

Соціальна адаптація та інтеграція в
суспільство дітей, які потребують
корекції фізичного та (або) розумового
розвитку, шляхом запровадження їх
інклюзивного навчання

НВК «Барвінок»,
СЗШ №231,
СЗШ №168,
ШДС «Паросток»

Наказ МОНУ
№1087 від
01.12.2008

В.В.Засенко, заступник
директора Інституту
дефектології АПН України,
доктор педагогічних наук

Гімназія «Пріоритет»

Наказ МОНУ
№14 від
12.01.09

3

Школа життєвого успіху

4

Скандинавська гімназія,
Художньо-естетична
освіта
і
СЗШ №316,
виховання учнів загальноосвітніх
СЗШ №119,
навчальних
закладів
у
процесі
Києво-Печерський ліцей
впровадження інтегрованих курсів
№171 «Лідер»

5

Оптимізація
інформаційних
мережевих ресурсів для забезпечення
експериментальної діяльності учнів
при вивченні природничих наук

6

Організаційно-педагогічні
умови Технічний ліцей
ранньої профілізації учнів як засіб Шевченківського району

Комунальний заклад
“Спеціалізована школа №304
(з поглибленим вивченням
інформаційних технологій)”

Наказ МОНУ
№994 від
22.10.2010

Наказ
МОНмолодьспорту України
№921 від
02.08.2011
Наказ
МОНмолодь-

І.Д.Бех, директор Інституту
проблем виховання
України, дійсний член
НАПН України, доктор
психологічних наук
Л.М.Масол, провідний
спеціаліст лабораторії
художньо-естетичного
виховання, старший
науковий співробітник
Інституту проблем
виховання НАПН України,
кандидат педагогічних наук
О.Є.Стрижак, заступник
директора Національного
центру «Мала академія
наук України», кандидат
технічних наук
Ю.І.Завалевський,
заступник директора ІІТЗО,

Термін
проведення

2010-2016

2008-2013

2008-2014

2010-2013

2011-2016

2011-2017

перетворення «школи навчання» на
«школу життя»

спорту України
№723 від
01.07.2011

7

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

Наказ МОНУ
№1005 від
26.10.2010

8

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

Наказ
МОНмолодьспорту України
№796 від
10.07.2012

Створення
толерантності

моделі

школи
Гімназія №34 «Либідь»

9
Школа як осередок здорового способу
життя в громаді

Наказ МОНУ
№1197 від
24.12.2008

10

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

Наказ
МОНмолодьспорту України
№889 від
27.07.2011

11

Військово-патріотичне виховання як Спеціалізована школа №85 з
невід’ємна складова громадянського поглибленим вивченням
становлення учнів
англійської мови

Наказ МОНУ
№792 від
04.08.2010

12

Дидактико-методична
система
розвитку дитячої творчості у межах
навчально-виховного
процесу
дошкільного та загальноосвітнього

Наказ МОНУ
№889 від
27.07.2011

СШ №31,
СШ №209,
ДНЗ №412,
ДНЗ №474,

кандидат педагогічних
наук, доцент
І.Г.Єрмаков, старший
науковий співробітник
ІІТЗО, кандидат історичних
наук
О.І.Локшина, завідувачка
лабораторії порівняльної
педагогіки Інституту
педагогіки НАПН України,
доктор педагогічних наук
І.Д.Бех, директор Інституту
проблем виховання НАПН
України, доктор
психологічних наук,
академік НАПН України
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
В.В.Балабін, начальник
Військового інституту
Київського Національного
університету ім.
Т.Г.Шевченка, кандидат
філологічних наук, доцент,
генерал-майор
О.Я.Митник,професор
кафедри педагогіки
початкової освіти та
методик викладання

2010-2015

2012-2016

2008-2013

2011-2018

2010-2015

2011-2016

навчального закладу

СЗШ №219,
НВК №240 «Соціум»,
СШ №194 «Перспектива»,
Колегіум «Олімп»,
СШ №3

13

Словянська гімназія,
СШ №255,
СЗШ №221,
Науково-методичні
засади Технічний ліцей
впровадження фінансової грамотності Шевченківського району,
в
навчально-виховний
процес Торговельно-економічний
навчальних закладів
коледж Київського
національного торговельноекономічного університету,
СЗШ №163

14

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

15

16

Інтелект України

Відкритий світ

Ліцей №144,
Український колеж ім.
В.О.Сухомлинського,
Ліцей №293

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

природничо-математичних
дисциплін Педагогічного
інституту Київського
університету імені Бориса
Грінченка, доктор
педагогічних наук

Наказ МОНУ
№828 від
19.07.2012

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

2012-2019

Наказ МОНУ
№142 від
16.02.2011

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

2010-2016

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

2012-2017

Ю.Р.Валькман, д.т.н.,
професор кафедри
математичних методів
системного аналізу

2013-2015

Наказ
МОНмолодьспорту України
№797 від
10.07.2012
Наказ
МОНмолодьспорту України
№790 від
14.07.2011
Наказ МОН
№1339 від
25.09.2013

факультету системних
досліджень Національного
технічного університету
України «Київський
політехнічний інститут»
1. Апостолова Г.В., доцент
відділу роботи з
обдарованою молоддю
НМЦ середньої освіти
МОН України, кандидат
фіз.-мат. наук, доцент
17

Розвиток вальдорфської педагогіки в
ШДС «Софія»
Україні

Наказ МОН
№363 від
06.05.2001

18

Створення та апробація моделі ЗНЗ ІІІІІ
ступенів
з
інформаційно- Технологічний ліцей
технологічним профілем

Наказ МОН
№415 від
14.07.2005

19

Науково-методичне
супроводження
процесу
особистісного
розвитку Український колеж
колежан в контексті тисячолітньої ім. В.О.Сухомлинського
духовної
культури
українського (СШ №272)
народу

2. Карл Зіверс, науковометодичний консультант
Міжнародного союзу
вальдорфських шкіл,
доцент вищих шкіл з
підготовки вальфдорських
вчителів провідних країн
Європи, Америки,
Австралії та СНГ
Дорошенко Ю.О., доктор
технічних наук, професор

2001-2014

з 2005 р. діючий

Науковий керівник –
Хайруліна В.М., членкореспондент АПН
України, кандидат
педагогічних наук
Наказ МОН
№810 від
02.09.2009

Наукові консультанти –
Сухомлинська О.В.,
академік-секретар
відділення загальної
педагогіки і філософії АПН
України, дійсний член АПН
України;

2009-2015

Науково-методичні
основи
використання ІКТ у навчальновиховному процесі в середовищі “1 СШ І ступеня №327
учень – 1 комп`ютер” на базі шкільних
нетбуків

Наказ МОН
№54 від
02.02.2009

21

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

Наказ МОН
№388 від
30.03.2012

22

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

Наказ МОН
№1479 від
24.12.2012

20

Бех І.Д., директор
Інституту проблем
виховання, дійсний член
АПН України, доктор
психологічних наук
Пушкарьова Т.О.,
начальник відділу
менеджменту освіти та
вивчення педагогічного
досвіду Інституту
інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства
освіти і науки України,
кандидат педагогічних
наук;
Науково-методичний
консультант - Олійник В.В.,
ректор Університету
менеджменту освіти АПН
України, членкореспондент АПН
України, доктор
педагогічних наук
Власова Олена Іванівна,
завідувач кафедри
психології розвитку
Київського національного
університету ім. Тараса
Шевченка, професор,
доктор психологічних наук
Удод Олександр
Андрійович, директор
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки,

з 2009 р. діючий

2012-2017

2012-2019

23

24

25

Моделювання
навчально-виховного
процесу в спеціалізованій школі при
паралельному
вивченні
трьох
іноземних мов з першого класу в
умовах проекту "Школа повного дня"
Розробка моделі загальноосвітнього
навчального закладу "Школа рівних
можливостей"
Інтегрований підхід до формування в
учнів здорового способу життя за
науково-педагогічним
проектом
"Росток"

СШ І-ІІІ ступенів з
поглибленим вивченням
іноземних мов №112 ім.
Т.Шевченка

СШ №17

Формування організаційної культури Гімназія №117 ім. Лесі
педагогічного колективу гімназії
Українки

27

Про
впровадження
науковоЛіцей інформаційних
педагогічного
експерименту
"ІТтехнологій №79
освіта"

28

Освітньо-інформаційне середовище як
Печерська гімназія №75
фактор цілісного розвитку особистості

30

31

2013-2018

Німецько-українська
міжкультурна школа в
м. Києві

26

29

Наказ МОН
№1029 від
22.07.2013

молоді та спорту України,
доктор історичних наук,
професор, членкореспондент НАПН
Буренко В.М., завідувач
кафедри методики мов і
літератури ІППО КУ ім.
Б.Грінченка, кандидат
педагогічних наук, доцент

НВК "Перші сходинки",
СШ №96,
Вибір успішної професії
ДНЗ №71,
ДНЗ №277,
ДНЗ №251
Ліцей №144,
Науково-методичні
засади
СШ №149,
впровадження вітчизняної моделі
СШ №43 "Грааль",
медіаосвіта в навчально-виховний
Центр дитячої та юнацької
процес ЗНЗ України
творчості молоді
Пілотний проект "LearnIn - SMART
Школа "Надія"
навчання"

Наказ МОН
№598 від
20.06.2011
Наказ МОН
№831 від
20.07.2011
Наказ МОН
№474 від
29.04.2013
Наказ МОН
№856 від
15.09.2008
Наказ
МОНмолодьспорту України
№886 від
27.09.2011
Наказ
МОНмолодь-

Нідзієва Вероніка
Анатоліївна
Ломаковська Г.В., директор
ліцею інформаційних
технологій №79

2011-2015

Коровай О.М., директор
Печерської гімназії №75
Побірченко Н.А., науковий
співробітник Інституту
педагогіки АПН України,
доктор педагогічних наук

2008-2014

2012-2016

2012-2014

спорту України
№812 від
12.07.2012
32

Формування
компетентності
інноваційного
гімназії

33

Естетичні
та
етичні
педагогічної майстерності
ЗНЗ

34

Реалізація
інноваційної
моделі
розвитку
культурно-мовних
та Київська гімназія східних
морально-громадянських
цінностей мов №1
учнів

35

36

громадянської
в
умовах
Гімназія №178
розвитку
сучасної

Наказ МОН
№886 від
03.07.2013

засади
вчителів Гімназія №267

Формування
організаційнопедагогічної культури збереження
СШ №41 ім. З.К.Слюсаренка
здоров’я учнів у загальноосвітньому
навчальному закладі
Формування інформаційної культури
вчителів
загальноосвітнього
навчального
закладу
в
умовах Київський ліцей бізнесу
сучасного
освітньо-інформаційного
середовища

Наказ
МОНмолодьспорту України
№1477 від
24.12.2012

2013-2018
Флегонтова Н.М., кандидат
педагогічних наук,
науковий співробітник
ІПООД НАПН України
Кизенко В.І., старший
науковий співробітник
лабораторії дедактики
Інституту педагогіки
НАПН України

2011-2015

2012-2019

Наказ МОН
№1619 від
25.11.2013

2013-2018

Наказ МОН
№1545 від
04.11.2013

2013-2018

