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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКАМІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Н А К А З

О Г  (2 . ? c t e  №

Про організацію дослідно- 
експериментальної 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 дослідно- 
експериментальної роботи (протокол № 47 від 30 листопада 2016 року) та з 
метою поширення інноваційного досвіду й подальшого вдосконалення 
пошукової роботи в навчальних закладах міста Києва

Н А К А З У Ю :

1. Надати статус експериментального навчального закладу регіонального 
рівня СЗШ № 245, ДНЗ № 696 (додаток).

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментальних педагогічних досліджень: «Організаційно- 
педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів основної школи», 
«Виховуємо киянина» на основі впровадження програми розвитку дітей 
старшого дошкільного віку «Я-киянин».

3. Начальникам управлінь освіти Оболонської, Дарницької районних в 
місті Києві державних адміністрацій передбачити планом роботи заходи щодо 
методичної підтримки експериментальних педагогічних досліджень: 
«Організаційно-педагогічні умови художньо-естетичного розвитку учнів 
основної школи», «Виховуємо киянина» на основі впровадження програми 
розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я-киянин».



4. Директору СЗШ № 245, завідувачу ДНЗ № 696 забезпечити 
проведення експериментальних педагогічних досліджень.

5. Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темами: 
«Виховуємо киянина» на основі впровадження програми розвитку дітей 
старшого дошкільного віку «Я-киянин» у ДНЗ № № 17, 34 «Оріяна», 107, 565, 
688, 762 «Либідь», 810; «Соціально-педагогічні аспекти організації 
інклюзивної освіти дітей зі зниженим слухом в умовах основної та старшої 
школи» у СЗШ № 233; «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ» у 
СЗШ № 9, СШ №№ 202, 247, 251 імені Хо Ши Міна, 252 імені Василя 
Симоненка; «Школа повного дня» у НВК «Спеціалізована школа І ступеня з 
поглибленим вивченням української мови -  гімназія № 39 імені гетьмана 
України Богдана Хмельницького.

6. Припинити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Морально- 
духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу 
«Християнська етика в українській культурі» в СЗШ № 297 у зв’язку з 
відмовою батьків від вивчення курсу.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту О. Фіданян



Додаток
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)

від Р¥- / £  • Зо/А  № _ J e Q f

Експериментальні педагогічні дослідження регіонального рівня, рекомендовані до відкриття

№ Назва
експериментального

педагогічного
дослідження

Автор/науковий керівник
Заклад
освіти

Відповідальний
керівник Термін

1. «Організаційно- 
педагогічні умови 
художньо-естетичного 
розвитку учнів основної 
школи»

М.Ф. Войцехівський, директор 111110 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат педагогічних 
наук, доцент.

СЗШ № 245 В.І. Садовніченко 2016-2021 p.p.

2. «Виховуємо киянина» на 
основі впровадження 
програми розвитку дітей 
старшого дошкільного 
віку «Я-киянин».

А.М. Гончаренко, доцент кафедри 
методики та психології дошкільної і 
початкової освіти 111110 Київського 
університету імені Бориса Грінченка, 
кандидат педагогічних наук, доцент.

ДНЗ № 696 Н.М. Жорова 2016-2017 p.p.

Начальник управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно


