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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ
СУ Г)4. М И -

№

_____

Про організацію дослідноекспериментальної роботи
та затвердження звітів
про результати дослідноекспериментальної роботи
в навчальних закладах
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26 грудня 2000 року за № 946/5167, Положення про
експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 114,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 року
за №428/6716, рішення експертної комісії з проведення дослідноекспериментальної роботи (протокол № 48 від 21 грудня 2016 року) та
з метою поширення інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення
пошукової роботи в навчальних закладах міста Києва
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити звіт про результати підготовчого етапу експериментального
дослідження та продовжити дослідно-експериментальну роботу за темою:
«Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу
«Християнська етика в українській культурі» в СЗШ № 67.
2. Затвердити
звіти
про
результати
формуючого
етапу
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну
роботу за темою: «Упровадження елементів дистанційного навчання у ЗНЗ
м. Києва» в СЗШ № 259, ліцеї «Універсум», Фінансовому ліцеї.
3. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну
роботу за темою: «Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на розвиток

обдарованості дитини за науково-педагогічним проектом «Росток» у зв’язку із
закінченням терміну дослідження та зняти статус експериментального
навчального закладу з СЗШ № 99.
4.Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну
роботу за темами: «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів
середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва», «Формування та
розвиток духовного потенціалу учнів 5-9 класів на уроках предметів
гуманітарного циклу», «Соціально-педагогічні умови впровадження «ПЗ
технології» у дошкільних навчальних закладах» із упровадженням результатів
у навчально-виховний процес навчальних закладів відповідно до чинного
законодавства і зняти з цих закладів статус експериментального навчального
закладу згідно з додатком.
5. Припинити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Моральнодуховний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу
«Християнська етика в українській культурі» в СШ № 73 у зв’язку з відмовою
батьків від вивчення курсу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно.

Директор Департаменту

Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
від
С7!» С
^
&

Перелік навчальних закладів, у яких впроваджуються у навчально-виховний процес результати регіонального дослідноекспериментального дослідження

№

Назва експериментального
педагогічного дослідження

1.
«Упровадження
елементів
дистанційного
навчання
школярів
середніх
загальноосвітніх
навчальних
закладів м. Києва»
2. «Формування та розвиток
духовного потенціалу учнів 59 класів на уроках предметів
гуманітарного циклу»

Автор/науковий керівник

Заклад освіти

В.І. Ковальчук, професор В(3)Ш № 18
кафедри методики навчання і
управління
навчальними
закладами НУБІП України,
доктор педагогічних наук,
доцент.
С Ш № 187
Е.О. Помиткін, завідувач
відділу педагогічної
психології і психології праці
Інституту педагогічної освіти
і освіти дорослих НАПН
України, доктор
психологічних наук,
професор.

Відповідальний
керівник
І.Г. Закомірний

2 0 1 4 -2 0 1 6 p.p.

С.К. Максимець

2 0 1 4 -2 0 1 6 p.p.

Термін

•1

3. «Соціально-педагогічні умови

впровадження «ПЗ технології»
у дошкільних навчальних
закладах»

Т.О. Піроженко, завідувач
лабораторії
психології
дошкільника
Інституту
психології
ім.
Костюка
НАПН
України,
доктор
психологічних
наук,
професор.

ДНЗ № 199,
ДНЗ № 203,
ДНЗ № 249,
ДНЗ № 390,
ДНЗ № 785,
ДНЗ № 789,
НВК
«Дошкільний
навчальний
закладзагальноосвітній
навчальний
заклад» «Обрій»

Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

і

Т.І. Каплун
Г.П. Жеребко
С.П. Яценко
Л.В. Кириленко
Л.А. Конотоп
С.М. Ігуменова

І.А. Бондаренко

О. Бохно

2 0 1 3 -2 0 1 6 p.p.

