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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
«Організаційні, психолого- 
педагогічні умови впровадження 
елементів е-навчання в школі» у 
загальноосвітніх навчальних 
закладах

Ч

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 № 45 від 23 серпня 2016 року), з 
урахуванням наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 
11.07.2016 № 607 «Про реалізацію проекту «Електронна книга для учнів 5-х 
класів» в навчальних закладах» 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 експериментальних навчальних закладів регіонального 
рівня гімназіям №№ 143, 179, 290, спеціалізованим школам №№ 193, 234, 264, 
гімназії «Ерудит», Києво-Печерському ліцею «Лідер» № 171, Київській 
гімназії східних мов № 1, спеціальним загальноосвітнім школам-інтернатам 
№№ 4, 5, 11, ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус».



2. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університет 
імені Бориса Грінченка забезпечити науково-методичний та організаційни 
супровід дослідно-експериментальної роботи «Організаційні, психологе 
педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».

3. Начальникам управлінь освіти Голосіївської, Дарницької,
Деснянської, Дніпровської, Оболонської, Печерської, Подільської,
Святошинської, Солом’янської, Шевченківської районних в місті Києві 
державних адміністрацій:

3.1. Передбачити планом роботи заходи щодо методичної підтримки 
експериментальних педагогічних досліджень «Організаційні, психолого- 
педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».

3.2. Установити, починаючи з 1 жовтня 2016 року і до завершенні 
дослідно-експериментальної роботи, в межах фонду заробітної плати надбавка 
педагогічним працівникам, які беруть участь у проведенні експериментальню 
педагогічних досліджень «Організаційні, психолого-педагогічні умов* 
впровадження елементів е-навчання в школі» у розмірі до 10 % посадовогс 
окладу (ставки заробітної плати) за складність, напруженість у робот: 
відповідно до підпункту 2 пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України ві,д 
30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 
закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».

4. Директорам гімназій №№ 143, 179 , 290, спеціалізованих шкіл 
№№ 193, 234, 264, гімназії «Ерудит», Києво-Печерського ліцею «Лідер» № 171, 
Київської гімназії східних мов № 1, спеціальних загальноосвітніх шкіл- 
інтернатів №№ 4, 5, 11, ліцею-інтернату № 23 «Кадетський корпус»:

4.1. Визначити класи та педагогічних працівників, які братимуть участь 
у проведенні експериментальних педагогічних досліджень «Організаційні, 
психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі».

4.2. Забезпечити проведення' експериментального педагогічного 
дослідження відповідно до програми дослідно-експериментальної роботи 
«Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів 
е-навчання в школі».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. директора Департаменту


