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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

Н А К А З
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Про організацію дослідно- 
експериментальної роботи 
та затвердження звітів 
про результати 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 № 53 від 27 вересня 2017 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. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Розвиток життєвої компетентності учнів у інноваційному освітньому 
просторі гімназії» і надати статус експериментального навчального закладу 
регіонального рівня гімназії № 59 імені О. М. Бойченка (додаток 1).

2. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної
компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» і надати статус 
експериментального навчального закладу регіонального рівня гімназії № 237 
(додаток 2).



3. Затвердити заявку та програму дослідно-експериментальної роботи за 
темою: «Програма розвитку професійної компетентності педагогічного 
персоналу навчального закладу» і надати статус експериментального 
навчального закладу регіонального рівня СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 
(додаток 3).

4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний 
та організаційний супровід експериментальних педагогічних досліджень 
за темами: «Розвиток життєвої компетентності учнів у інноваційному 
освітньому просторі гімназії», «Організаційно-педагогічна модель розвитку 
полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 
«Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу 
навчального закладу».

5. Начальникам управлінь освіти Голосіївської, Дарницької районних 
в місті Києві державних адміністрацій передбачити планом роботи заходи 
щодо методичної підтримки експериментальних педагогічних досліджень 
«Розвиток життєвої компетентності учнів у інноваційному освітньому 
просторі гімназії», «Організаційно-педагогічна модель розвитку 
полікультурної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

6. Начальникам управління освіти Деснянської, управління освіти та 
інноваційного розвитку Печерської, управління освіти, молоді та спорту 
Святошинської районних в місті Києві державних адміністрацій передбачити 
планом роботи заходи щодо методичної підтримки експериментального 
педагогічного дослідження «Програма розвитку професійної компетентності 
педагогічного персоналу навчального закладу».

7. Директорам гімназії № 59 імені О. М. Бойченка, гімназії № 237, 
СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 забезпечити проведення
експериментальних педагогічних досліджень за темами: «Розвиток життєвої 
компетентності учнів у інноваційному освітньому просторі гімназії», 
«Організаційно-педагогічна модель розвитку полікультурної компетентності 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів», «Програма розвитку 
професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу».

8. Затвердити звіти про результати проектно-плануючого етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в старших 
класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» в СЗШ № 173, 
СШ № 329 «Логос» імені Г. Гонгадзе.

9. Затвердити звіти про результати програмно-моделюючого етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в старших 
класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» в СЗШ № 62, 
СІП № 306, гімназії № 290, Економіко-правовому ліцеї.

10. Затвердити звіт про результати адаптаційно-корегуючого етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в старших



класах загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» в Політехнічному 
ліцеї НТУУ «КІЛ».

11. Затвердити звіт про результати організаційного етапу 
експериментального дослідження та продовжити дослідно- 
експериментальну роботу за темою: «Організаційно-педагогічні умови 
діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах спеціальних класів для 
дітей з розладами спектру аутизму» у СЗШ № 231, СЗШ № 259.

12. Затвердити звіт про результати інструментально-технологічного 
етапу експериментального дослідження та продовжити дослідно- 
експериментальну роботу за темою: «Проектування змісту і структури 
електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи» 
в ліцеї № 157.

13. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Школа повного дня» з упровадженням результатів 
у навчально-виховний процес СЗШ № 275 імені Кравчука Володимира 
відповідно до чинного законодавства та зняти з цього закладу статус 
експериментального навчального закладу.

14. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в середній 
загальноосвітній школі» з упровадженням результатів у навчально-виховний 
процес СШ № 252, гімназії № 257 «Синьоозерна» відповідно до чинного 
законодавства та зняти з цих закладів статус експериментального навчального 
закладу.

15. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Модель мережевої профілізації старшої школи в умовах 
інноваційного розвитку сучасної освіти» з упровадженням результатів 
у навчально-виховний процес СЗШ № 27, СЗШ № 95, СЗШ № 175 відповідно 
до чинного законодавства та зняти з цих закладів статус експериментального 
навчального закладу.

16. Затвердити підсумковий звіт, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темою: «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів 
на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним 
проектом «Росток» у зв’язку із закінченням терміну дослідження та зняти 
статус експериментального навчального закладу з СЗШ № 275 імені Кравчука 
Володимира.

17. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темами: 
«Організація тьюторського супроводу допрофесійної підготовки та 
профільного навчання в інклюзивному загальноосвітньому навчальному 
закладі», «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах 
інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом 
«Росток» у зв’язку із закінченням терміну дослідження та зняти статус 
експериментального навчального закладу з СЗШ № 168, НВК №240 «Соціум».

18. Припинити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Морально- 
духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу 
«Християнська етика в українській культурі» в СШ №87 імені О.П. Довженка



у зв’язку з недостатнім науково-методичним супроводом з боку керівників 
експериментального дослідження.

19. Припинити дослідно-експериментальну роботу за темою: 
«Формування здатності молодших школярів до творчої дослідницької 
діяльності» в СШ № 71 у зв’язку з невиконанням програми дослідження.

20. Призначити науковим керівником дослідно-експериментальної роботи 
за темою: «Розробка психолого-педагогічної системи становлення творчого 
потенціалу особистості гімназиста» в медичній гімназії № 33 Ковальчука 
Василя Івановича, доктора педагогічних наук, професора кафедри методики 
навчання та управління навчальними закладами Національного університету 
біотехнологій і природокористування України.

21. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти О. Бохно.


