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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

оь.

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 № 50 від 15 березня 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: «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ», що додається 
і надати статус експериментального навчального закладу регіонального рівня 
Українському колежу ім. В.О. Сухомлинського (СШ № 272).

2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та 
організаційний супровід експериментального педагогічного дослідження 
«Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

3. Начальнику управління освіти Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації передбачити планом роботи заходи щодо методичної
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підтримки експериментального педагогічного дослідження «Упровадження 
мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

4. Директору Українського колежу ім. В.О. Сухомлинського 
(СШ № 272) забезпечити проведення експериментального педагогічного 
дослідження «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ».

5. Затвердити звіти про результати підготовчого етапу 
експериментальних досліджень та продовжити дослідно-експериментальну 
роботу за темами: «Виховуємо киянина» на основі впровадження програми 
розвитку дітей старшого дошкільного віку «Я - киянин» у ДНЗ № 696, 
«Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» в НВК «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів-ліцей» № 20.

6. Затвердити підсумкові звіти, завершити дослідно-експериментальну 
роботу за темами: «Реалізація інтегративно-діяльнісного підходу в навчально- 
виховному процесі початкової та основної школи на основі принципів 
науково-педагогічного проекту «Росток» і «Соціально-педагогічні умови 
впровадження «ПЗ технологій» у дошкільних навчальних закладах» у зв’язку 
із закінченням терміну дослідження та зняти статус експериментального 
навчального закладу з СШ № 264 і ДНЗ №№ 225, 373, 425, 596, 643, 677, 686, 
712, 726, НВК «Славута».

7. Завершити дослідно-експериментальну роботу за темою: «Інтеграція 
змісту навчальних предметів засобами педагогічного дизайну» у зв’язку із 
закінченням терміну дослідження та зняти статус експериментального 
навчального закладу з Кловського ліцею №77.

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

Директор Департаменту О. Фіданян



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)
від &Q Ob № <&%//

Заявка
на проведення експериментально-дослідної роботи 

за темою: «Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ»
Термін: 2017-2022 p.p.

I. Актуальність експериментально-дослідної роботи
Розвиток демократії в умовах розбудови правової держави тісно 

пов’язаний з правом громадян до вибору. Вибір громадської позиції, 
відстоювання власних інтересів і життєвих цінностей передбачає високий 
рівень свідомої відповідальності громадянин за долю усієї держави. 
Завдання щодо формування цих якостей особистості держава покладає на 
освітні установи.

У затвердженій указом президента України від 17.04.2002 р. № 334/94 
«Національній доктрині розвитку освіти» (розділ 1, пункт 2) серед 
пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку освіти -  
різноманітність типів навчальних закладів, варіативність навчальних 
програм, індивідуалізація навчання та виховання.

Національна державна програма «Освіта: Україна XXI століття» 
визначає пріоритетні напрями реформування загальної середньої освіти. 
Серед них: встановлення раціонального співвідношення між його
гуманітарними та природничо-математичними складовими середньої освіти; 
запровадження системи варіантного навчання і виховання відповідно до 
особистісних потреб і здібностей учнів; розвиток системи загальноосвітніх 
навчальних закладів нового покоління.

Виходячи з наведених вище нормативних документів та базуючись 
на «Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» 
(затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 
2000 р. № 522 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 
2000 р. № 946/5167), подано заявку щодо здійснення науково-дослідної 
роботи з упровадження мультипрофільного навчання в Українському 
колежі ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізована школа № 272)
Дніпровського району міста Києва.
II. Керівники експериментально-дослідної роботи

Кушнір Євген Семенович (керівник ЕДР), директор Українського 
колежу ім. В.О. Сухомлинського (спеціалізована школа №272) 
Дніпровського району міста Києва.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом Департаменту освіти і науки, молоді 
та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації)
від &0. С?д - </М/¥  № /

Програма
експериментально-дослідної роботи за темою: 

«Упровадження мультипрофільного навчання в ЗНЗ»
на 2017-2022 p.p.

І. Організаційний блок

№
п/п Зміст Відповідальний Термін

виконання

1.

Створити ініціативну творчу 
групу з розробки та реалізації 
програми дослідно- 
експериментальної роботи в 
Українському колежі ім. В.О. 
Сухомлинського (спеціалізована 
школа № 272) Дніпровського 
району міста Києва».

Директор колежу, 
науковий керівник, 
заст.дир.з НВР, 
психолог.

2017р.

2.

Залучити до експериментально- 
дослідної роботи науковців ВНЗ, 
методистів та спеціалістів 
районного Управління освіти.

Директор, 
науковий керівник 2017 р.

3.

Затвердити програму дослідно- 
експериментальної роботи 
«Упровадження 
мультипрофільного навчання в 
ЗНЗ».

Директор, науковий 
керівник

2017 р., 
серпень

4.

Розробити та затвердити 
календарний план 
експериментально-дослідної 
роботи.

Директор, науковий 
керівник, заст.дир.з 
НВР, психолог.

2017 р.

5. Призначити класних керівників 
мультипрофільних класів. Директор

Щорічно 
до 30 
серпня

6.
Здійснити розстановку 
педагогічних кадрів в 
мультипрофільних класах.

Директор
Травень-
серпень
2017-2022


