ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
НАКАЗ

01.04.2015

№ 155

Про затвердження звітів
про перебіг і результати дослідноекспериментальної роботи
в навчальних закладах міста Києва
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 № 37 від 12.02.2015 року) та з метою
поширення інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення пошукової
дослідно-експериментальної та інноваційної роботи в загальноосвітніх
навчальних закладах міста Києва
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити звіти про перебіг і результати дослідно-експериментальної
роботи та програми наступних етапів дослідно-експериментальної роботи за
темами: «Допрофесійна та допрофільна підготовка учнів у медичних
профільних класах та класах із поглибленим вивченням природничих наук в
умовах
співпраці загальноосвітнього навчального закладу, вищого
навчального закладу та закладу охорони здоров’я» – школа І-ІІІ ступеня
№201, «Використання елементів музейної педагогіки в навчально-виховному
процесі СШДС «Кияночка» – навчально-виховний комплекс «Кияночка»,
«Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору
спеціальної школи» – спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 16,
«Упровадження мультипрофільного навчання у старших класах
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» – школа І-ІІІ ступеня № 212,
спеціалізована школа № 265, гімназія № 191 імені П. Г. Тичини; «Морально-

духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу
«Християнська етика в українській культурі» – спеціалізована школа № 23,
спеціалізована школа № 207, школа І – ІІІ ступеня № 218, спеціалізована
школа № 249, спеціалізована школа № 277, школа І – ІІІ ступенів № 278,
школа І – ІІІ ступеня № 306, приватне підприємство «Київська
загальноосвітня гімназія «Грейс».
2. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темою:
«Театральний клас», проведену на базі спеціалізованої школи № 23, із
подальшим упровадженням результатів у навчально-виховний процес
навчального закладу (додаток 1).
3. Припинити дослідно-експериментальні роботи за темами: «Моральнодуховний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу
«Християнська етика в українській культурі» - школа І – ІІІ ступенів № 292
імені гетьмана України Івана Мазепи; «Упровадження мультипрофільного
навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» школа І – ІІІ ступенів № 294 у зв’язку з невиконанням завдань програми
дослідно-експериментальної роботи (додаток 2).
4. Зняти статус експериментального навчального закладу регіонального
рівня зі школи І – ІІІ ступеня № 292 імені гетьмана України Івана Мазепи та
зі школи І – ІІІ ступеня № 294.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
В.о. директора Департаменту

В. Челомбітько

Додаток 1
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «01» квітня 2015 р. № 155

Експериментальнi педагогічнi дослідження регіонального рівня, що завершені
№

1.

Назва експериментального
педагогічного дослідження
«Театральний клас».

Автор/науковий керівник
Коровченко Є. Г., доцент кафедри
майстерності актора та режисури
драми Київського Національного
Університету театру, кіно та
телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого

Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Заклад освіти
Спеціалізована школа
№ 23 з поглибленим
вивченням англійської
мови Деснянського
району м. Києва.

Відповідальний
керівник
Ігнатов О. В.

О. Бохно

Додаток 2
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від «01» квітня 2015 р. № 155

Експериментальнi педагогічнi дослідження регіонального рівня, що припинені
№

Назва експериментального
педагогічного дослідження

1.

«Морально-духовний розвиток
учнів 5-9 класів на основі
впровадження курсу
«Християнська етика в
українській культурі».

2.

«Упровадження
мультипрофільного навчання у
старших класах загальноосвітніх
навчальних закладів м. Києва».

Автор/науковий керівник
Бех І. Д., директор Інституту проблем
виховання НАПН України, доктор
психологічних наук, професор,
дійсний член НАПН України,
Заслужений діяч науки і техніки
України.
Якунін Я. Ю., завідувач кафедри
методики природничо-математичної
освіти і технологій Інституту
післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса
Грінченка, кандидат хімічних наук.

Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти

Заклад освіти
школа І – ІІІ ступенів
№ 292 імені гетьмана
України Івана Мазепи
Деснянського району
м. Києва.
школа І – ІІІ ступенів
№ 294 Деснянського
району м. Києва.

Відповідальний
керівник

Трохименко Д. І.

Щербак Д. М.

О. Бохно

