
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З

03 . 1 1 .2 0 1 6  № 8 8 3

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 № 46 від 26 жовтня 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 ліцею № 241 «Голосіївський» (додаток).

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційний 
супровід експериментального педагогічного дослідження: «Програма розвитку 
професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу».

3. Начальнику управління освіти Голосіївської районної в місті Києві 
державної адміністрації передбачити планом роботи заходи щодо методичної 
підтримки експериментального педагогічного дослідження: «Програма 
розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального 
закладу».

4. Директору ліцею № 241 «Голосіївський» забезпечити проведення 
експериментального педагогічного дослідження.



5. Продовжити дослідно-експериментальну роботу за темами: 
«Формування інноваційного корекційно-розвивального освітнього простору 
спеціальної школи» у Київській спеціальній загальноосвітній школі-інтернат 
№ 16; «Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб- 
дизайну в середній школі» в гімназії № 39, СШ №№ 207, 250, 313; СЗШ №№ 
249, 263 імені Євгена Коновальця.

6. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Тьюторська 
підтримка у сучасній школі» в Приватній школі «Афіни» у зв’язку із 
закінченням терміну дослідження.

7. Припинити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Умови 
розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому 
просторі Оболонського району» в навчальних закладах: ДНЗ №№ 661, 263, 531, 
527, 190, 660, 668, 636, 579, 523, 685; СЗШ №№ 9, 232, 240; гімназія «Оболонь», 
санаторна школа-інтернат № 22, позашкільний навчальний заклад «Сфера» у 
зв’язку з відсутністю необхідного фінансового та кадрового забезпечення.

8. 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 0 3 . 1 1 . 2 0 1 6  № 883

Експериментальне педагогічне дослідження регіонального рівня, рекомендоване до відкриття

№ Назва
експериментального

педагогічного
дослідження

Автор/науковий керівник

Заклад освіти Відповідальний
керівник Термін

1. Програма розвитку 
професійної 
компетентності 
педагогічного персоналу 
навчального закладу

М.Ф. Войцехівський, директор 
Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса 
Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент

ліцей «Голосіївський» 
№241

Н.В. Шульга 2016-2020 p.p.

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


